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DANK
Open Monumentendag is alleen mogelijk door de bereidwilligheid van particulieren en 
organisaties om hun monument open te stellen. Ook dit jaar hebben we veel mensen 
bereid gevonden hun medewerking te verlenen. Het Comité dankt hen allen hartelijk 
voor hun inzet.

Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal

COLOFON
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BOEREN, BURGERS EN  
BUITENLUI

Elk jaar is Open Monumentendag een groot cultureel evenement, ook buiten Nederland. De gemeenten Rheden 
en Rozendaal doen graag mee, met meer dan 50 opengestelde monumenten. Een bonte rij: van kastelen en 

kerken tot woonhuizen, winkels, tuinen, stallen en kelders. 

Het thema voor 2017 is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dat riep de omroeper van stad of dorp vanouds om aandacht 
te krijgen. Iedereen moest luisteren naar zijn nieuws; ongeacht de mogelijke verschillen tussen de toehoorders. Die 
verschillen konden groot zijn, bijvoorbeeld in burgerrechten, inkomen en leefstijl. 

Het thema biedt een brede waaier aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld nadruk op ontmoetingsplaatsen van ‘Boeren, 
burgers en buitenlui’, zoals de markt, de kerk en de herberg. Of nadruk op bepaalde standen. Zo worden boerde-
rijen opengesteld, maar ook villa’s en huizen van ‘buitenlui’. En begraafplaatsen, waar boeren, burgers en buitenlui 
dicht bijeen liggen, maar waar de grafstenen verschillen tonen.

Het programmaboekje volgt de rij van dorpen. Deze rij vindt u ook op de website www.rhedenopdekaart.nl. Sommi-
ge monumenten zijn één dag open, andere beide dagen. In en rond sommige monumenten vinden extra activiteiten 
plaats. Ze staan per monument onder de beschrijving. Een overzicht van openingstijden vindt u achterin het boekje.

U kunt natuurlijk eigen vervoer benutten. Maar denk eens aan trein en bus, als u meer dorpen in de gemeente 
Rheden wilt bezoeken, of aan het huren van een fiets of elektrische scooter (o.a. bij Transferium Veluwezoom). Op 
zondag kunt u rondrijden met een historische bus.

We danken alle monument-eigenaren en vrijwilligers hartelijk voor hun medewerking.

U allemaal – boeren, burgers of buitenlui – wensen we een prettig bezoek toe op 9 en 10 september!

Het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal

VOORWOORD
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HERENKERK – Kerklaan 15
De Herenkerk dankt haar naam aan de heren van 
kasteel Rosendael. De kerk met pastorie werd gebouwd 
door Lubbert A. Torck en in 1758 ingewijd. De kerk 
heeft diverse verbouwingen ondergaan; buiten en bin-
nen. In 1905 kreeg de muur achter de preekstoel een 
beschildering in de stijl van het symbolisme. 
activiteiten: Op gezette tijden muziek. In de serre 
expositie over de ‘boeren, burgers en buitenlui’ die 
sinds 1758 met de baron de kerkelijke gemeente van 
Rozendaal vormden. Hier ook koffie en thee.
open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur. 

KASTEEL EN PARK ROSENDAEL – 
Rosendael 1
Sinds de 14e eeuw is de oorspronkelijke burcht door 
vele toevoegingen en verfraaiingen veranderd in het 
huidige kasteel Rosendael met rozentuin en park. De 
opeenvolgende  kasteelheren hebben hun stempel ge-
zet op het kasteel, het omringende landgoed én op het 
dorp Rozendaal. Al in de 19e eeuw kwamen mensen 
van ver om de tuinen te bezoeken. 
activiteiten:
• rondleidingen in het kasteel en (bomen)wandeling in 

het park
• ontdekkingstocht in het souterrain

ROZENDAAL

TorckschoolBuitenplaats Rosendael
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• Beleef!-plattegrond in het park
• blote-voeten-pad, bedriegertjes enz.
open: zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur; kasteel 
en park niet gratis, voorplein en rozentuin wel. Actuele 
informatie over prijzen en activiteiten op www.glk.nl/
rosendael of bij de balie.

BEGRAAFPLAATS ROSENDAEL – 
Boerenallee 
De begraafplaats op landgoed Rosendael dateert van 
1840, toen kort na elkaar Assueer L.A. baron Torck en 
twee zoons overleden. Rondom hun grafkelder werden 
andere aanzienlijke personen begraven. Maar ook rent-
meesters, pachters, de smid en de veldwachter vonden 
er een plek. Eenvoudige werknemers van Rosendael 
liggen in graven zonder zerk. 
activiteit: graven van ‘de baron, boeren, burgers en 
buitenlui’ zijn gemarkeerd en van toelichting voorzien.
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

VOORMALIGE WIJNKELDER 
KASTEEL – onder Kerklaan 2-4
De woningen aan het begin van de Kerklaan liggen 
‘op het eiland’.  Hier wonen vanouds werknemers van 
Rosendael. Onder de woningen ligt een oude wijnkelder 
van het kasteel met gemetselde bogen en spoelgoten 
die door de beek gevoed worden. 
De kelder is toegankelijk, de woningen niet.
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

HET SPIJKER – Rosendaalselaan 1
In het Spijker woonden vroeger rentmeesters van het 
kasteel. Het huis staat al op kaarten uit de 17e eeuw, 
maar is in de 19e eeuw ingrijpend verbouwd. In de tuin, 
waar de beek stroomt, staan een voormalig bakhuisje 
en een prieel uit de 19e eeuw.  
Tuin toegankelijk, binnenzijde monument niet.
open: zaterdag van 11.00-17.00 uur. 

TORCKSCHOOL, Rosendaalselaan 3
In 1842 liet Assueer L.A. baron Torck een school met 

ROZENDA AL

Begraafplaats Voormalige wijnkelder
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één klas bouwen aan de Rozendaalse beek. In 1902 
kwam er een tweede lokaal, plus de trapgevel. De 
school was tot 1977 eigendom van de kasteelheer, nu 
van de gemeente. Een van de lokalen wordt gebruikt 
door de Rozendaalsche Kapel. Het ademt de historie 

van deze musici! 
activiteit: Zondag 14.00 uur start een korte wandeling 
door de oude dorpskom o.l.v. Fernand Schakenraad. In 
de school eerst uitleg bij oude kaarten. 
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

Torckschool

Het Spijker
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KASTEEL BILJOEN, Biljoen 1
Kasteel Biljoen dateert uit 1530. Sinds 2008 is het 
landgoed in bezit van Geldersch Landschap & Kas-
teelen. Sinds de restauratie in 2013 wordt het kasteel 
weer bewoond, zoals de laatste particuliere eigenaar 
voorschreef.
activiteiten: De stallen in het koetshuis en een 
gedeelte van het kasteel zijn te bezichtigen. Vanuit de 
gangen en de hal kunt u de kamers inkijken. Er worden 
geen rondleidingen gegeven. Medewerkers van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen zijn op diverse plekken 
aanwezig om toelichting te geven. 
open: zaterdag 10.00-17.00 uur (laatste toegang om 
16.00 uur). 
Ieder kwartier kan een groep van max. 25 personen het 
kasteel in. Om dit in goede banen te leiden worden tijd-

tickets uitgegeven. Deze zijn op de dag zelf vanaf 9.30 
uur verkrijgbaar in het koetshuis bij het kasteel. Daarbij 
geldt op = op. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

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 een ontwerp 
van het architectenbureau W.A.M. van der Ven uit Velp, 
in de stijl van de Delftse School. De opzet was om een 
‘sieraad binnen de Nederlandse Wijnhandel’ te creëren.
Het ontvangst- annex kantoorgebouw bevat vele 
karakteristieke elementen, zoals een fraaie entree, 
zwart-witte tegelvloer in schaakbordpatroon en mooie 
schoorsteenmantels. Het is een gemeentelijk monument 
uit de wederopbouwperiode.
open: zaterdag 11.00-16.00 uur.

GROTE KERK, Kerkstraat 32
Deze ‘waterstaatskerk’ uit 1841 is gebouwd in neoclas-
sicistische stijl en werd ontworpen door de architect 
Jeni. Opvallend zijn de prachtige toegangsdeuren met 
een lijst met bladmotieven. Het belangrijkste fronton 
wordt bekroond met siersmeedwerk en een engel met 
trompet als windvaan. De gebrandschilderde bevrij-
dingsramen zijn te bewonderen.

PROGR AMMA

VELP

Wijnhandel Appeldoorn
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activiteit: Het monumentale Hess orgel uit 1772 
wordt bespeeld. 
open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 13.00-
17.00 uur. 

KERK ‘OUDE JAN’, Kerkstraat 56
Een éénbeukige Romaanse kerk uit de 12e eeuw met 
tufstenen muren en een klein rechthoekig koor. De tuf-
stenen toren aan de westkant is later met bakstenen 
verhoogd. Aan de noordzijde staat een laat gotische 

kapel met een netgewelf uit begin 1400.
activiteiten: drie musici/instrumentbouwers van viola 
da gamba, luit en fluit vertellen over hun ambacht en 
tonen zelfgemaakte instrumenten.
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 eenvoudig gepleisterd gebouwtje in eclec-
tische stijl, dat mogelijk als lijkenhuisje heeft gediend 
en nu gerestaureerd is. Ook de verschillende oude 
grafkelders en monumentale grafstenen zijn zeer de 
moeite waard.
activiteiten: Er worden rondleidingen gegeven over de 
begraafplaats. 
open: zaterdag 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. Boer-

VELP

Begraafplaats Reinaldstraat

Grote Kerk

‘Oude Jan’
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activiteiten: 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 ‘den Nederlandsche 
Protestantenbond Afdeling Velp-Rozendaal’ tot de bouw 
van een eigen kerkgebouw. Op 25 mei 1905 legde de 
14-jarige Henriëtte van Pallandt de eerste steen van het 
gebouw.
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. Het 
orgel dateert uit 1896 en is gebouwd door de orgelbou-
wer Verschueren; uniek, omdat dit het eerste orgel was 
van deze firma. 
activiteiten: Het orgel wordt bespeeld. 
open: zaterdag 13.00-17.00 uur.

LANDGOED LARENSTEIN, 
Larensteinselaan 26a
Van het landgoed uit 1799  zijn van de eerste 100 jaar 
het parkbos, de weilandjes en de waterstructuur nog te 
herkennen. Daarna heeft het klooster ‘De Goede Herder’ 
hier gestaan. Het kloosterkerkhof en de kapel herinne-
ren hieraan. Nu zijn de Hogeschool Van Hall Larenstein , 
MBO Helicon en Studio 26 hier gehuisvest. 
Het terrein met een bijzondere heemtuin en school-
tuinen is vrij toegankelijk. Er zijn routekaartjes en de 
geschiedenis van het landgoed is in beeld gebracht 
door informatieborden. 

VELP

R.K. Kerk

booms, geïnspireerd op de late Nederrijnse gotiek.
De kerk is recent gerestaureerd. De fraaie gebrand-
schilderde ramen komen nu nog beter tot hun recht. 
Vorig jaar is het orgel uit de gesloten H. Hart kerk van 
Arnhem in deze kerk geplaatst. In het stiltecentrum is 
een raam geplaatst dat herinnert aan het neerstorten 
van een V1 in Velp. 

Kerk Vrijzinnigen
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activiteiten: rondleidingen (ca 1,5 uur cultuurhistorie) 
om 10.30 en 13 uur.
open: zaterdag van 10.00 -16.00 uur.

WOONHUIS-WINKELPAND, 
Hertogstraat 31
In het noordoosten van de wijk Daalhuizen zijn in de 
jaren ’20 van de vorige eeuw vele middenstandswonin-

gen gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. 
Ook dit winkelpand van de hand van de architect 
H.A.Pothoven heeft deze stijl. De opdrachtgever was 
de heer Van der Meyden, die hier een groentewinkel 
vestigde. Achter de woning is een grote bergplaats ge-
bouwd met paardenstal. De huidige bewoners hebben 
het grondig opgeknapt in de oorspronkelijke stijl.
open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

VELP

Hertogstraat 31 R.K. Begraafplaats

Larenstein
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R.K. BEGRAAFPLAATS, Bergweg 11
De begraafplaats is een kleinschalige, van oudsher 
katholieke, begraafplaats. Op 11 januari 1874 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. Er is een urnenmuur geplaatst en een 
urnentuin aangelegd. Er kan nog incidenteel begraven 
worden. 
activiteiten: Medewerkers zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

DE DINGENFABRIEK, Bergweg 24a
De oorspronkelijke functie van dit stenen gebouw uit 
1902 is ‘slepersbedrijf met trekpaarden’, aan een 
doorgang van de Bergweg naar de Enkweg. Later 
was het kolenhandel en beeldhouwersatelier. Nu is 
de benedenverdieping verbouwd tot cultuurcafé, een 
ontmoetingsplek voor culturele doeleinden.
activiteiten: presentatie over De Geërfden van 
Velp. Iedere huizenbezitter in Velp is mede-eigenaar 

School II

van omvangrijke heidevelden en weilanden aan de 
randen van Velp. Hoe dit zit en wat dat betekent, wordt 
getoond in een kleine expositie met beeldmateriaal en 
tekst. 
Om 14 en 16 uur zal nader ingegaan worden op de 
achtergrond van deze organisatie.
open: zondag 11.00-17.00 uur.

SCHOOL II, Schoolstraat 12
Het monumentale schoolgebouw is gebouwd naar 
ontwerp van de gemeente-architect W. Honig in over-
gangsarchitectuur met Jugendstil elementen. Het werd 
in 1907 in gebruik genomen als openbare basisschool 
voor ‘armeluiskinderen’, en later als Dr. Van Voorthuij-
senschool voor lager onderwijs. Sinds 1981 vinden 
diverse verenigingen en stichtingen hier onderdak.
activiteit: Atelier Creso heeft een van de voormalige 
schoollokalen ingericht in oude sfeer met originele 
schoolplaten. Ook is er een aantal klassenfoto’s en 
schoolboekjes te zien uit de jaren ’50 en ’60.
open: zondag 10.00-17.00 uur.

De Dingenfabriek
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GEMAAL DE VOLHARDING, 
Lathumseveerweg 1
Het voormalige stoomgemaal De Volharding is in 
1875 gebouwd in het 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. De waarde van het gemaal ligt in de 
oorspronkelijke staat van de elektrische installatie, 
bestaande uit niet-geautomatiseerde schakelkasten en 

de oorspronkelijke vacuüminstallatie.
open: zondag 10.00-17.00 uur.

VILLA, Vijverlaan 13
De villa’s aan de Vijverlaan 13-17 zijn door C. van 
Engelenburg gebouwd in overgangsarchitectuur. Hierbij 
zijn elementen uit de neorenaissance (de gekleurde 
banden), de chaletstijl (overstekend dak met vakwerk) 
en de Art Nouveau/Jugendstil (houtsnijwerk, panelen 
enz.) door elkaar gebruikt. Opvallend zijn de hoefij-
zerbogen bij de portieken aan de zijkant en de mooie 
glas-in-loodramen. 
activiteit: expositie keramiek.
open: zondag 11.00-17.00 uur.

MUZIEKTENT, Vijverlaan
De rechthoekige muziektent op het eilandje in de vijver 
tussen de Vijverlaan en de Overbeeklaan is in 1921ge-
bouwd in de Gooise landhuisstijl. Het staat op een 
bakstenen sokkel, waar omheen struiken zijn geplant. 
Het eiland is verbonden door een eenvoudige draaibrug.
activiteit: Rond de vijver is een route uitgezet langs 

MuziektentVijverlaan 13

De Volharding
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monumentale panden van het Villapark Overbeek (een 
beschermd dorpsgezicht). Beschrijvingen zijn te verkrij-
gen bij Villa Vijverlaan 13.
open: zondag 11.00-17.00 uur.

VOORMALIG CAFÉ LAROS,  
Jeruzalem 23
De van oorsprong 19e eeuwse uitspanning staat in de 
oude buurtschap Jeruzalem. In 1893 kreeg het huis zijn 
huidige vorm: met veranda en grote gelagkamer. Het 
interieur uit die tijd is nog aanwezig: de art nouveaux 
porseleinen tap, de Weense stoelen, de tafels, zelfs 

de glazen. Dit is in Nederland bijna uniek. Naamgever 
van het café is de familie Laros, die het pand in 1914 
overnam. Een van hen was schilder, en maakte boven 
wandschilderingen met gezichten op Velp uit 1914.
De huidige bewoners zijn het pand grondig aan het 
restaureren en renoveren tot het meest duurzame 
rijksmonument van Nederland. 
activiteiten: het voormalige café is open met thee, 
koffie, fris en natuurlijk bier van de originele tap. Er wor-
den rondleidingen gegeven naar het theehuis in de tuin. 
open: zaterdag 13.00-18.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur.

Café Laros
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DE MUNNIKENHOF, Brinkweg 30A
De boerderij Munni(c)kenhof ligt aan de Brinkweg in 
Rheden en omvat tegenwoordig een zorgboerderij 
en een landwinkel. De boerderij kent samen met het 
gebied Worth-Rheden een rijke geschiedenis. 
activiteiten: U kunt hier door het gebied Worth-Rheden 
wandelen, foto’s en documentatie bekijken en even ont-
spannen op het terras van de landwinkel. Voor kinderen is 
er een kleine speurtocht door de dierenweides. 
Op zondag om 13.00 uur wandeling rond de Munniken-
hof o.l.v. dhr. en mevr. Rijnbende met verhalen over het 
gebied Worth-Rheden vroeger.
open: zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.

KOETSHUIS HEUVEN, Heuvenseweg 9
Het Koetshuis is gebouwd in 1861, waarschijnlijk naar 
ontwerp van architect M.G. Tétar van Elven. Het gebouw is 
geïnspireerd op de Engelse Tudorgotiek. In het koetshuis 
bevinden zich een woning en een jachtkamer. Er zijn veel 
oorspronkelijke elementen bewaard gebleven zoals: houten 

lambrisering, gemetselde gewelven, houten zoldering, ge-
dragen door rijk versierde consoles. Het stalgebouw werd 
in 1890 toegevoegd. Boven de nog gedeeltelijk aanwezige 
paardenboxen bevinden zich naambordjes van de paarden, 
met namen zoals Pretty en Joyeuse.
activiteiten: om 14.00 uur demonstratie jachthoorn-
blazen. 
De jachtzaal, wasplaats en paardenstal zijn open.
open: zondag 11.30-16.30 uur.

DE RHEDENSE SCHAAPSKOOI, 
Heuvenseweg 11
Dit Rijksmonument is meer dan 100 jaar oud. Het 
staat op landgoed Heuven, dat net als het omringende 
natuurgebied eigendom is van de Vereniging Natuur-
monumenten. Het is een potstal, een stal met verdiepte 
bodem. De schapen die ’s nachts in de stal verbleven 
zorgden voor mest, die gebruikt werd om de akkers 
op de schrale zandgrond rond de dorpen vruchtbaar te 
maken. 

PROGR AMMA

RHEDEN

Koetshuis HeuvenDe Munninkenhof



19

Rhedense schaapskooi

activiteiten: demonstraties schapen drijven, verkoop 
koffie, thee, e.d. en winkeltje gericht op de schaaps-
kudde. 
open: zaterdag en zondag 10.00-15.30 uur.

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 plaatsge-
vonden onder leiding van Jos Cuypers, zoon van de 
bekende Pierre Cuypers. Hierbij is onder meer rechts 
van de ingang een domineeskamertje gebouwd. 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. Recent is in de consistoriekamer een oecumeni-
sche stiltekapel geopend.
activiteiten: expositie van werk van textielkunstenares 
Saskia Weishut-Snapper uit Amsterdam.
Doorlopende diapresentatie over oud Rheden.
Orgelmuziek.
open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 13.00-
17.00 uur.

BEGRAAFPLAATS PINKELSEWEG, 
inrit naast woonboerderij op nummer 2 
Na de sluiting van de begraafplaats bij de Dorpskerk 
in 1870 werd deze begraafplaats geopend. Het oudste 
gedeelte is links van de ingang. Achter het toegangshek 
ligt een hartvormig plantsoen met oude bomen. De zerk 
met het oudste opschrift staat op een familiegraf uit 
1870. Het hekwerk is een goed voorbeeld van smeed- 
en gietijzer uit de tweede helft van de 19de eeuw. In 
1989 vond de laatste teraardebestelling plaats, waarna 
dit kerkhofje in verval is geraakt. De begraafplaats wordt 
door een groep enthousiaste vrijwilligers opgeknapt.
activiteit: vrijwilligers geven informatie over de 
begraafplaats. 
open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 

Dorpskerk Begraafplaats Pinkelseweg
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KERKGEBOUW, Hoofdstraat 15
Van oudsher werd De Steeg bezocht door veel buitenlui 
van diverse pluimage. Dat waren bijvoorbeeld kinderen 
in vakantieoorden, kunstenaars, hoogheden op 
bezoek bij de plaatselijke adel, pensiongasten, en … 
circusartiesten! Tussen 1902 en 1910 streek tijdens de 
wintermaanden een wonderlijk gezelschap in De Steeg 
neer. Het waren de circusartiesten van het reizende 
Grand Cirque Hollandais Durandsen van jonkheer Jules 
Brantsen van Rhederoord. In Hoeve De Boecop, nu het 
woonhuis naast de kerk, werden de kostuums opge-
knapt en nieuwe trucjes bedacht en ingestudeerd, zodat 
het circus weer fris het nieuwe seizoen in kon gaan.
activiteiten: Doorlopend te zien de  film ‘Komt Dat 
Zien!’, van Bas Krijgsman over de geschiedenis van het 
circus en De Boecop, en foto’s en een maquette van het 
circus van Gerrit van Middelkoop. 
Het orgel dat vorig jaar geplaatst is, wordt bespeeld.
Koffie, thee wordt verzorgd in het naastgelegen 
woonhuis. Daar is ook de oude pastoorskamer met 
schilderijen van voormalige pastoors te bezichtigen. 
open: zondag 11.00-17.00 uur.

HET STROOIEN DORP, Bentincklaan 4 
t/m 19
De eerste woningwetwoningen van de gemeente Rhe-
den zijn gerealiseerd in 1921 in de vorm van een car-
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révormig hofje. De landschappelijke bouwstijl sloot goed 
aan bij de omgeving. Het riet gedekte dak is voorzien 
van dakkapellen met rieten schildkapje. In het midden 
is een onderdoorgang, voorzien van een gemetseld 
gewelf. In 2004 is het complex gerenoveerd.
activiteit: Rond de boom in het plantsoen zijn foto’s 
te zien van vroeger en nu en van de renovatie van het 
complex. Er is ook een kleine ambachtelijk markt. 
open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

LANDGOED EN KASTEEL 
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 originele beelden uit 1725, 
een groen theater, barok latwerk rondom de tennisbaan, 
een croquetveld, oranjerie, kruidentuin, rozentuin en 

Strooien Dorp

Kasteel Middachten
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muren met leifruit.
Het huidige landgoed bestaat uit bossen en landerijen 
met pachtboerderijen. Enkele prachtige monumentale 
boerderijen staan in de Havikerwaard, gelegen aan de 
oostkant van de snelweg langs het dorp.
activiteiten: Gedurende de dag loopt en zingt een 
troubadour door de tuinen en wordt op traditionele wijze 
boerensoep bereid boven echt vuur.    
13.30 uur: tuinrondleiding
13.30 en 15.00 uur: kasteelrondleiding
open: op zondag: tuin, oranjerie en stalgebouw 10.00-
16.30 uur; kasteel: 13.00-16.00 uur.
entRee: €3,00 voor de tuin; €4,50 voor kasteel en tuin. 
Kinderen tot 12 jaar gratis.

BOERDERIJ GOTINKS GOED, 
Middachten 5
Deze 19e eeuwse hallenhuis-boerderij ligt aan de 
oude Boerenweg, die van Arnhem naar Zutphen liep. 
De boerderij ligt op een bouwplaats die reeds in 1429 
wordt vermeld. De boerderij heeft een rechthoekige 
plattegrond en één bouwlaag onder een met pannen 

gedekt wolfsdak met windveren. Alle luiken van de 
vensters aan de voorkant hebben de voor landgoed 
Middachten kenmerkende kleuren wit en rood. In de 
vloer van de deel is nog een oude tredmolen te zien. De 
kelder heeft een kruisgewelfd plafond.
activiteit: Alleen de deel is opengesteld. De kelder is, 
op eigen risico, samen met de eigenaren te bezichtigen.
open: zondag 11.00-17.00 uur.

SCHAAPSKOOI VAN BOERDERIJ 
DE WOLFSKUIL, Middachten 7
De schaapskooi is eind 19e eeuw gebouwd op de 
plaats waar al in 1832 een schaapskooi stond. Hij ligt 
aan de oude Boerenweg nabij het Kooibos, een moeras-
bos tussen de Veluwezoom en de IJssel. Het is de enig 
overgebleven kooi van landgoed Middachten. De lange 
gevels van de achthoekige rietgedekte kooi zijn met 
steunberen versterkt.
activiteit: Op zondag om 11 en 14 uur geeft Bert 
Harmsen van boerderij De Wolfskuil een lezing over 
de landschappelijke waarde van Middachten vanuit 
cultuurhistorisch perspectief.

Gotinks Goed Schaapskooi
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ELLECOM

DORPSKERK MET KERKHOF,  
De Friedhof 6
Van het huidige kerkgebouw vormt de romaanse 
tufstenen toren uit de 12e eeuw het oudste gedeelte. 
Het laatgotische koor met zijn netgewelf stamt uit de 
16e eeuw, terwijl het eenbeukige schip uit de 19e eeuw 
dateert. Kerk en toren zijn in 1949 en 1964 geres-
taureerd. In en om de kerk zijn eeuwenlang mensen 
begraven. Voorname 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. 
Binnen vragen de indrukwekkende rouwborden van de 
grafelijke families De Reede en Bentinck van Middach-
ten om aandacht, evenals de gravenbank, nog steeds 
eigendom van Middachten.
activiteit: tentoonstelling Job Hondius.
open: zaterdag 11.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur.

Hof te DierenDorpskerk Avegoor
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FLETCHER LANDGOED HOTEL 
AVEGOOR, Zutphensestraatweg 2
Het landgoed was in bezit van verschillende eigenaren, 
totdat het in 1648 werd aangekocht door stadhou-
der Willem II als buitenverblijf voor de traditionele 
fazanten- en zwijnenjacht. Na het overlijden van graaf 
Willem Gustaaf Frederik van Reede in 1844, nam de 
weduwe Wendela Eleonora Boreel van Hogelanden 
van het nabijgelegen kasteel Middachten haar intrek 
op Avegoor. Toen werd aan de voorkant van het huis 
een parktuin aangelegd met uitzicht op de heuvels en 
bossen van de Veluwe en aan de achterkant in het 
van oudsher drassige gebied een open parklandschap 
met vijvers en boomgroepen, met weids uitzicht over 
het rivierdallandschap van de IJssel. Begin 20e eeuw 
werd Avegoor verkocht aan de overheid en ingericht als 
vakantieoord. In WO II vorderde de SS het landgoed als 
opleidingsinstituut. 
activiteiten: Diapresentatie over de geschiedenis van 
Avegoor, verblijf van Nederlandse baronnen en gravin-
nen. 

Landschapsarchitect en Groen Erfgoed-adviseur Peter 
Verhoeff verzorgt op zondag van 11.00 tot 12.00 uur 
een rondwandeling, met uitleg over de toekomstvisie 
van het landgoed. 
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

RESTAURANT DE PEERDESTAL, 
Zutphensestraatweg 50
Ooit is het begonnen met Hotel Brinkhorst, een rust-
plaats voor handelsreizigers, notabelen en paarden, 
aan de oude verbindingsweg Arnhem-Zutphen. Destijds 
werden de paarden met koets en al naar binnen 
gereden in het koetshuis, om te genieten van hun wel-
verdiende rust en haver. In de jaren ’70 is de Peerdestal 
bekend geworden als dancing. Het huidige complex is 
op de plaats van het hotel en koetshuis in de loop der 
jaren uitgebreid.
activiteit: tentoonstelling over de Peerdestal als 
pleisterplaats voor postkoetsen en diligences.
open: zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.

De Peerdestal



26 PROGR AMMA

HOF TE DIEREN, Arnhemsestraatweg 14
Ingang naast kwekerij Hof te Dieren. Hier is een kleine 
parkeerplaats. Aanbevolen wordt op de fiets te komen.
In 1647 kocht stadhouder  Willem II van Oranje het 
goed van de Duitse Orde, die in 1249 hier een Com-
manderij gevestigd had. Vervolgens liet Stadhouder-
koning Willem III het middeleeuwse huis tussen 1679 
en 1684 verbouwen tot zijn favoriete jachtslot.
Nadat dit slot was afgebrand, liet de familie Van 
Heeckeren van Wassenaer in 1822 een statig landhuis 
bouwen. Tevens werd een tuin aangelegd in Engelse 
landschapsstijl, naar ontwerp van bekende land-

schapsarchitecten als Zocher en Petzold.  In WOII werd 
dit landhuis door brand verwoest. De ruïne bleef staan 
tot omstreeks 1960. De parkaanleg bleef behouden. Het 
landgoed is nu eigendom van de Stichting Twickel. Re-
cent is de muur aan de Doesburgsedijk gerestaureerd.
activiteit: vrije rondwandeling in het park met uitleg 
in een folder.
open: zondag 10.00-17.00 uur.

VILLA SCHOONOORD, Hogestraat 2
De villa uit 1899, in Neorenaissance stijl, is ontwor-
pen door de Dierense architect G.J. Uiterwijk. Hier 

DIEREN

Hof te Dieren
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de bouw van de kerk in 1924. Te Riele was opgeleid in 
het bureau van de bekende architect Pierre Cuypers. 
In 1974 is het schip van de kerk afgebroken. Via de 
galmgaten heeft men een prachtig uitzicht op Dieren en 
het IJssellandschap.
activiteit: de toren is te beklimmen.                                                                                    
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

DIEREN

stond eerder een boerderij met de naam Den Hoek, 
waarschijnlijk een verwijzing naar de wegen rondom 
het huis. Het huis werd gebouwd om dienst te doen als 
pension. In de Hogestraat waren eind 19e eeuw ver-
schillende hotels en pensions. Het pand heeft rondom 
de gehele gevel een geprofileerde kroonlijst. Op de 
schuine gevel (rechts van de gevel aan de Hogestraat) 
zijn vijf witgepleisterde decoratieve stenen aangebracht. 
In het interieur zijn o.a. het trappenhuis en de tochtpui 
in de hal in oude stijl bewaard.
activiteiten: De villa is gedeeltelijk opengesteld. In het 
gedeelte van de oude boerderij is een kleine expositie 
van foto’s en documenten uit vroeger tijden.
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

DE DIERENSE TOREN, Hogestraat 12
Van de Mariakerk, gebouwd in 1893-1895, staat alleen 
nog de toren overeind. Deze toren is gebouwd naar 
een ontwerp van architect W.A.M. te Riele, 30 jaar na 

Villa Schoonoord

Dierense Toren
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ORANJERIE EN CAROLINAPARK, 
ingang aan de Prinsenstraat en de Hogestraat
Het Carolinapark heeft een laat 19e eeuws karak-
ter. Er is een prachtig oud bomenbestand. Het is 
vooral de ruimtelijke opbouw van het park tussen 
de oude bebouwing van Dieren, die indruk maakt. 
De rondwandeling met weidse gezichten en langs 
solitaire bomen is nog zo goed als onaangetast.                                                                                                              
activiteit: Oranjerie beide dagen geopend voor koffie/
thee, lunch of een drankje. Zondag is er ook muziek! 
Het orkest Toca Tango treedt op tussen 15.00 en 
17.00 uur. Het is tevens het slotevenement van de 
Open Monumenten Dagen van de gemeente Rheden.                                                                                                                     
open: zaterdag en zondag 10.30-18.30 uur.

TELEFOONBUREAU, Hogestraat 27
Het voormalige Telefoonbureau met woning en tuinhek 
werd gebouwd in de periode 1905-1906 naar een 
ontwerp van 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 interieur is grotendeels bewaard 
gebleven en geheel gerestaureerd. Het vertoont invloe-
den van de geometrische variant van de Jugendstil.                                                                            
activiteit: hal van het woonhuis geopend, historische 
foto’s, bouwtekening en foto’s van de restauratie 
worden getoond.                                                                                              
open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

MARKTPLEIN EN HET WINKELTJE 
VAN DE BAKMIER, Kerkstraat 6
Dit winkelpand dateert uit het eind van de 18e, begin 
19e eeuw. Het ligt aan het oude Marktplein, het vroe-
gere centrum van Dieren. Hier werd de eerste Gazelle-
fiets gemaakt, door de zoon van weduwe Arentsen, die 
olie verkocht. In de loop van de tijd zijn allerlei ruimtes 
aangebouwd. Nu is dit huis in gebruik als Het Winkeltje 

Carolinapark

Telefoonbureau

DIEREN
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van de Bakmier, waar natuurlijke, deels zelfgemaakte, 
producten worden verkocht, o.a. desembroden.
Op het pleintje werd van 1880-1887 markt gehouden. 
Mevr. Hoogland-Palairet schonk de grond aan de Buurt-
schap Dieren, die dit pleintje nog steeds bezit. 
activiteit: kleinschalige markt.
open: zaterdag 11.00-16.00 uur.

DORPSKERK DIEREN, Kerkstraat 41
Dit neoclassicistische kerkgebouw met toren werd in 
1846-1848 gebouwd naar ontwerp van de Ellecomse 
architect J. Brink Evers. De tekst boven de entree herin-
nert aan de eerste-steen-legging door opdrachtgeefster 
gravin Van Wassenaer Obdam, die de Hof te Dieren 
bewoonde. In 1876 werd de kerk uitgebreid aan de 
noordzijde. Tot 2003 was de kerk in gebruik. Gezocht 
wordt naar een nieuwe functie.  
activiteit: Fotoclub Veluwezoom heeft alle 544 
gemeentelijke monumenten gefotografeerd voor de 
erfgoedwebsite www.rhedenopdekaart.nl. Een selectie 
wordt nu getoond. 
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

VILLA VEERTIEN, Noorderstraat 14
Dit pand, met drie evenwijdig liggende zadeldaken, is 
rond 1880 gebouwd in opdracht van S. Posthuma door 
architect W.A.M. ter Riele, leerling van de bekende Pier-
re Cuypers. Hij vestigde hier zijn houthandel en zagerij 
Groenenboom. De schuur links dateert waarschijnlijk 
uit de eerste helft van de 19e eeuw en diende mogelijk 

Marktplein

Dorpskerk Villa Veertien
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als tabaksschuur. Bijzondere elementen zijn o.m. de ge-
pleisterde hoekstenen, decoratie met diamantmotieven, 
en een balkon met gietijzeren balustrade. Na renovatie 
in 2007 ontvangt men gasten op deze prachtig aan de 
IJssel gelegen locatie.
open: zaterdag en zondag 10.00- 17.00 uur.
 
SYNAGOGE, Spoorstraat 34
De Dierense Synagoge is een typisch voorbeeld van 
een medien (provinciaal) sjoeltje, in 1884 ingewijd door 
Opperrabijn Tobias Tal. Rond de eeuwwisseling werd 
een schoollokaal aangebouwd en later een ritueel bad 
(mikwe). Tijdens de oorlog, waarin het grootste gedeelte 
van de Joodse bevolking was opgepakt, heeft de sjoel 
veel schade opgelopen. Na de oorlog heeft de synagoge 
verschillende bestemmingen gehad. In 2007 is het 
pand aangekocht door Stichting De Dierense Sjoel, 
daarna gerestaureerd en uitgebouwd en in 2010 her 
ingewijd als synagoge. Daarnaast vinden er passende 
culturele activiteiten plaats.
open: zondag 10.00-17.00 uur.

SCHWEER BEY DER BECKEHOF, 
Harderwijkerweg 66-138
De Amsterdamse koopman C.H.H. Schweer bey der 
Becke bepaalde in 1898 dat uit zijn nalatenschap een 
hof moest worden gebouwd in Dieren. Deze hof is in 
1913 gerealiseerd naar een ontwerp van C.B. Posthu-
mus Meyjes. In 2001 is het complex van 35 woningen, 
bestuurskamer en kapel, aangekocht door Vivare. Het 
interieur van de bestuurskamer en de kapel zijn het 
meest gaaf gebleven. Ook de woningen bezitten nog 
oorspronkelijke intereur-onderdelen. 
De tuin van het voorplein en in het hof is aangelegd 
naar een ontwerp van D.F. Tersteeg. De binnentuin heeft 
een formele aanleg, met twee elkaar kruisende assen, 
met op de kruising een gietijzeren waterpomp.                                                      
activiteit: de bestuurskamer en kapel zijn open, uitleg 
wordt gegeven. Ook enkele woningen zijn te bezichtigen.                                                                                                                    
open: zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur.

Synagoge

Schweer bey der Beckehof
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FIETSENFABRIEK GAZELLE, 
Wilhelminaweg 8
Het huidige hoofdgebouw van de Gazelle fabriek werd in 
1912 gebouwd door architect C.N. van Goor in samen-
werking met de Dierense architect G.J. Uiterwijk. Het is 
een karakteristiek voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 
de vroege 20e eeuw.
In de entree, het oudste deel van het complex, is het 
oorspronkelijke trappenhuis te zien. De gangen hebben 
betegelde vloeren en lambriseringen van verglaasde 
baksteen. De stucplafonds hebben ornamenten in een 
overgangsvorm van Art Nouveau naar Art Deco. In de 
hal bevinden zich een bijzondere smeedijzeren lamp en 

twee tegeltableaus, met afbeeldingen van de Posbank 
de straatweg van Arnhem naar Zutphen bij huis Hofstet-
ten in Ellecom. 
Het historische pand is op spectaculaire manier verbon-
den met de nieuwe montagehal, 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 ultramo-
derne productiecomplex.
Op de begane grond een kleine expositie van histori-
sche fietsen.
open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

Fietsenfabriek Gazelle



32 PROGR AMMA

LANDHUIS DE BOCKHORST, 
Bockhorstweg 16 
Al in een koopakte uit 1456 wordt De Bockhorst voor 
het eerst genoemd. Karel van Egmond, hertog van 
Gelre, is ook eigenaar van het landgoed geweest. In 
1865, na de dood van de toenmalige eigenaar, generaal 
Van Hooff, is het landgoed in percelen verkocht. Tussen 
1865 en 1906 kende De Bockhorst acht verschillende 
eigenaren, o.a. een pensionhoudster en een kostschool-
houder. In 1906 is De Bockhorst aangekocht door ir. 
P.J. van Voorst Vader. Hij begon een boerenbedrijf met 
een zetboer als uitvoerder. Door aankoop groeide het 
landgoed weer tot ruim 90 ha in 1930.

De Bockhorst is in 1989 opnieuw tot landhuis getrans-
formeerd. Zo ontstonden een comfortabele woning voor 
de pachter, en een geriefelijke ruimte waar de nazaten 
van ir. P.J. van Voorst Vader hun vakanties doorbrengen.
activiteiten: Het landhuis is te bezichtigen en binnen 
is een tentoonstelling ingericht met historisch materiaal 
van De Bockhorst. 
open: zaterdag 11.00-17.00 uur en zondag 10.00-
16.00 uur.

PETRUSKERK, Kerkweg 2
Het kerkgebouw in Spankeren kent evenals het interieur 
een lange en bewogen geschiedenis. De verschillende 

SPANKEREN

De Bockhorst
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banken stonden op een plankenvloer direct op het zand. 
Waar geen banken stonden, lagen plavuizen. In het 
voorjaar van 2017 is begonnen met renovatie van de 
plavuizen vloer die nu te bewonderen valt. 
In de kerk bevindt zich de ingang van de grafkelder 
van de bewoners van de Gelderse Toren. De ingang is 
dichtgemaakt toen in de Franse tijd begraven in de kerk 
verboden werd. 
In 2016 is de Stichting Dorpskerk Spankeren opgericht 
met als doel de Petruskerk toegankelijker te maken voor 
dorpsgenoten en andere belangstellenden.  
open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur

BOERDERIJ NOOITGEDACHT, 
Kappersweg 5
Omstreeks 1840 is deze boerderij gebouwd op grond 
die kort daarvoor van De Marke gekocht was. De boer-

derij kreeg de naam Nooitgedacht. Aan hetzelfde toe-
gangspad is ook de boerderij Welgedacht gebouwd. De 
herkomst van deze namen is niet bekend. Rond 1980 is 

de boerderij verbouwd.
Vorig jaar zijn Hans Nieu-
wenburg en Tanja We-
zendonk hier een biologisch 
bedrijf begonnen met Jersey 
koeien en een biologische 
boerderijwinkel. Van burger 
werden ze boer!
activiteit: De boerderijwin-
kel is open en de koeien zijn 
te bezichtigen.
open: zaterdag 10.00-
16.00 uur.

Petruskerk

Boerderij Nooitgedacht
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LANDGOED LAAG-SOEREN, 
Badhuislaan 15
Het landgoed is in 1846 gekocht door de Amsterdamse 
koopman Jut van Breukelerwaard,
die halverwege de 19e eeuw genezing vond voor zijn 
reuma in een Duits kuuroord. Jut vond dat ook het 
sprengenwater van Laag-Soeren geschikt was voor 
koudwater-behandelingen. Hij bouwde het kuuroord 
Bethesda, het huidige landgoed Laag-Soeren. Bethesda 
werd ook bezocht door bijzondere ‘buitenlui’, zoals 
Anthonie Fokker.

Het landgoed was een tijdlang eigendom van de 
Amsterdamsche Bank en diende als vakantie-oord voor 
werknemers uit het westen van ons land. De heer Van 
Eijken, zoon van de beheerder uit die tijd, zal daarover 
vertellen. 
De prachtige tuin is aangelegd in sobere Engelse land-
schapsstijl met Amerikaanse en inlandse eiken, beuken 
en enkele solitaire bomen. U kunt hier wandelen.
activiteiten: Rondleiding in tuin en ontvangst in de 
lounge.
open: zondag 11.00-16.00 uur.

PROGR AMMA
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PRIESNITZMONUMENT EN 
PRIESNITZHOEVE, Priesnitzlaan 23
Deze monumenten liggen beide in het beschermde 
dorpsgezicht van Laag-Soeren. Het Priesnitzmonument 
is opgericht door Jut van Breukelerwaard  ter ere van 
vier watergeneeskundigen, die werkzaam waren in het 
Badhuis Bethesda. Hun namen, Priesnitz, Oertel, Flusse 
en Rausse, staan op de vier zijden van het monument.
In de omliggende landerijen ligt de Priesnitzhoeve. Sinds 
2015 is dit een uitspanning.
Vanwege het monumentale karakter is in 2015 het 

schuurdak belegd met zonnepaneel-pannen! 
activiteiten: op zondag heeft Priesnitzhoeve een 
marktje en een vrijwilliger kan meer vertellen over het 
gebied.
open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. 

HERVORMDE KERK, Eerbeekseweg 3
De kerk is in 1935 gebouwd met geld van Jut van 
Breukelerwaard. Hij is ontworpen door architect Gerrit 
Feenstra en geïnspireerd door de Delftse School en 
Scandinavische architectuur. In 2015 zijn de koperen 
bol en het uurwerk geheel gerestaureerd.
De Jut van Breukelerwaard Stichting is eigenaar van 
het kerkgebouw. Naast kerkdiensten  wordt het gebouw 
gebruikt voor (t)rouwen, concerten, enz.
activiteit: leden van de stichting zijn aanwezig voor 
uitleg.
open: zaterdag 11.00-16.00 uur en zondag 12.00-
16.00 uur.

Priesnitzhoeve

Priesnitzmonument Hervormde Kerk
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Bent u niet vlot ter been of wilt u met kinderen genieten 
van monumentendag in Rheden, neem dan de histori-
sche bus!

Op zondag 10 september maakt de historische bus  
’s morgens tweemaal een rondje door de noordelijke 
helft van de gemeente Rheden en ’s middags driemaal 
een rondje door het zuidelijke deel van de gemeente.  
De rit duurt ongeveer 3 kwartier. De bus keert terug 
naar het vertrekpunt.
De bus is een Saurer 4, type Alpenwagen III, bouwjaar 
1950. Tot 1967 deed hij dienst bij de Zwitserse post, 
daarna werd hij aan een particulier bedrijf verkocht. 
Sinds 1973 heeft de Stichting Veteraan Autobussen de 
bus in eigendom en beheer.

Vertrek bij Het Rhedens, Doesburgerdijk 7, Dieren
Rit langs Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag Soeren
Vertrektijden: 11.00 uur; 12.00 uur.

Vertrek bij NS-station 
Velp
Rit langs Velp, Rozendaal, 
Rheden en De Steeg.
Vertrektijden: 13.00 uur; 
14.00 uur; 15.00 uur.

MONUMENTEN-
RONDJE MET DE BUS
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Monument za 9/9
tijd

zo 10/9
tijd

Rozendaal za zo

Herenkerk 10-17 12-17 

Kasteel en park Rosendael 11-17 11-17

Wijnkelder kasteel, Kerklaan 10-17 10-17

Begraafplaats Rosendael 10-17 10-17

Torckschool 10-17 10-17

Het Spijker 11-17  –

Velp za zo

Kasteel Biljoen 10-17  –

Wijnhandel Appeldoorn 11-16  –

Grote Kerk 10-17 13-17

Kerk Oude Jan 10-17  –

Begraafplaats Reinaldstraat 10-17  –

R.K. kerk O.L.V.Visitatie 10-17  –

Gebouw Vrijzinnigen 13-17  –

Larenstein 10-16  –

Winkel/huis Hertogstraat 31 10-17  –

R.K. begraafplaats Bergweg 10-17 10-17

Dingenfabriek  – 11-17

School II, Schoolstraat 12  – 10-17

Gemaal De Volharding  – 10-17

Woonhuis Vijverlaan 13  – 11-17

Muziektent  – 11-17

Café Laros 13-18 12-17

Rheden za zo

Boerderij Munnikenhof 12-17 12-17

Rhedense schaapskooi 10-
15.30

10-
15.30

Koetshuis Heuven  – 11.30-
16.30

Dorpskerk Rheden 10-17 13-17

Begraafplaats De Pinkel 10-17  –

De Steeg za zo

Kerk  – 11-17

Strooien Dorp 10-17  –

Tuin en oranjerie Middachten  – 10-
16.30

Kasteel Middachten – 13-
16.30

Gotinks Goed  – 11-17

Schaapskooi Wolfskuil, lezing  – 11.00; 
14.00 

Ellecom za zo

Dorpskerk 11-17 12-17

Landgoed Avegoor 10-17 10-17

OVERZICHT 
OPENINGSTIJDEN

PROGR AMMA
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De Peerdestal 12-17 12-17

Dieren za zo

Hof te Dieren  – 10-17

Villa Schoonoord 10-17 10-17

Dierense Toren 10-17 10-17

De Oranjerie 10.30-
18.30

10.30-
18.30

Voorm. telefoonbureau  10-17  –

Marktplein en Kerkstraat 6 10-15  –

Dorpskerk, Kerkstraat 41 10-17 10-17

Villa Veertien 13-17 10-17

Synagoge  – 10-17

Schweer bey der Beckehof 11-17 11-17

Koninklijke Gazelle 10-17  –

Spankeren za zo

Havezathe De Bockhorst 11-17 10-16

Petruskerk met kerkhof 10-17 12-17

Boerderij Nooitgedacht 10-16  –

Laag Soeren za zo

Landgoed  – 11-16

Priesnitzhoeve en Priesnitz-
monument 

10-17 10-17

Kerk 11-16 12-16

PROGR AMMA
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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


