Open Monumentendag 2020

Foto: Bas Weetink

Doetinchem, Wehl, Gaanderen

Zaterdag 12 september en zondag 13 september 2020

Thema’s: Leermonumenten en Wederopbouw

Ten geleide
Digitaal en fysiek
Door de bijzondere omstandigheden en de verwarrende tijden
in verband met het corona-virus, is besloten om dit jaar Open
Monumentendag meer dan voorheen langs de digitale weg uit
te voeren. Daarnaast zijn er toch wel ‘fysieke’ openstellingen
van enige gebouwen en soms kan men hetzelfde object zowel
door middel van video’s en een livestream bekijken als daadwerkelijk bezoeken. U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.openmonumentendagdoetinchem.nl en op
https://www.openmonumentendag.nl/comite/doetinchem/
Bij het afsluiten van de redactionele werkzaamheden weten
we niet in hoeverre er na 1 september nog nieuwe versoepelingen mogelijk worden, of dat er wellicht juist minder mogelijk
is bij fysieke openstelling. Voor een actuele beschrijving van de
maatregelen in het kader van het coronavirus verwijzen wij u
daarom naar de website van de rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19.
Er zijn dus drie categorieën van objecten weergegeven:
alleen digitaal te bezoeken, zowel digitaal als in werkelijkheid
en alleen in werkelijkheid te bezoeken. Zo is de inhoud van dit
boekje ook opgebouwd.

Fietsroutes en wandelroute
Voor fietsers en wandelaars is het volgende beschikbaar:
fietsroute door Wehl, verkrijgbaar bij Warenhuis Jansen en de
VVV in Doetinchem, twee fietsroutes langs begraafplaatsen,
verkrijgbaar bij de VVV alsmede een Stadswandeling door het
centrum van Doetinchem, eveneens verkrijgbaar bij de VVV.
De Stichting
Sinds 10 juli 2020 bestaan wij als rechtspersoon onder de naam
Stichting Open Monumentendag Doetinchem. Het bestuur
wordt gevormd door Frans van Doesum (voorzitter),
André van de Burgt (penningmeester),
Tim van der Grijn Santen (secretaris), Jacco Vromen (PR),
Ingeborg van der Oord namens Wehl en Gerdien Dutman
namens de gemeente.
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Een woord vooraf
Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven.
Maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn
helaas nog steeds bittere noodzaak. Deze maatregelen hebben
veel invloed op de activiteiten die jaarlijks in onze gemeente in
het kader van Open Monumentendag worden georganiseerd.
Meer dan voorheen ligt in 2020 de nadruk op digitaal beleven.
Dit biedt echter ook interessante nieuwe mogelijkheden.
Het landelijke thema van Open Monumentendag 2020 is
Leermonumenten. Niet alleen van monumenten met een
leerfunctie, zoals scholen of kerken valt veel te leren. Ook
veel andere monumenten hebben een rijke en interessante
historie, en uit de verhalen van mensen die in een monument
wonen of werken valt vaak veel te leren. Met behulp van een
livestream op Open Monumentendag kunt u vanuit uw eigen
huis meegenieten van hun verhalen.
Regionaal is het thema evenals vorig jaar uitgebreid met
wederopbouw. De wederopbouwarchitectuur blijft onze aandacht verdienen: deze architectuur sluiten we minder
vanzelfsprekend in ons hart dan klassiek monumentale
gebouwen uit de 18e of 19e eeuw. Toch zijn ook wederopbouwgebouwen veelzeggend en typerend. Gezichtsbepalend
ook. De gebouwen vertellen iets over de sfeer en het leven na
WO II waarin men niet achterom keek maar met grote snelheid voorwaarts wilde. In de livestream kunt u ook beelden

zien van de theatervoorstellingen en
verhalen die tijdens Open Monumentendag 2019 zijn opgenomen in wederopbouwwijk De Hoop.
Ook aan diegenen die een monument
toch graag in levenden lijve willen
beleven is gedacht. In Doetinchem kunt
u langs begraafplaatsen fietsen of een
stadswandeling maken langs de monuMaureen Sluiter,
menten in de binnenstad.
wethouder cultuurhistorie
In Gaanderen wordt tegenover
‘t Onland archeologisch onderzoek verricht naar restanten
van de ijzermolen. In Wehl gaat de fietsroute langs vele
plaatselijke monumenten.
Ik ben er trots op, dat het met behulp van digitale mogelijkheden en een flinke dosis creativiteit is gelukt om op passende wijze aandacht te schenken aan Open Monumentendag
2020. Veel plezier bij uw fiets- of wandeltocht door Wehl,
Doetinchem en Gaanderen, en met het kijken naar de
livestream waarin u meer kunt leren over een aantal van onze
mooie monumenten.
Met hartelijke groet,
Maureen Sluiter, wethouder cultuurhistorie
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Alleen digitaal te bezoeken
1. St. Augustinuskerk in Gaanderen
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
opgenomen in Fietsroute nr. 2
De St. Augustinuskerk in Gaanderen is een gebouw in de
typische wederopbouwstijl. Eenvoudig en sober, maar met
fraaie details, vooral in het metselwerk. De kerk is gebouwd
in 1951-’52. De Enschedese architect Johan Sluijmer,
een specialist in kerken, maakte het ontwerp. Zeker 23
kerkgebouwen, voornamelijk in Gelderland en Overijssel, zijn
door hem gebouwd, gerestaureerd of gerenoveerd. In Silvolde
staat de Mauritiuskerk van zijn hand (maar die is al van 1931)
en in Gendt de Martinuskerk die (net als de Augustinuskerk)
in 1951 werd gebouwd. Er was in de jaren’50 veel werk in
de kerkenbouw, omdat veel gebouwen in puin lagen door de
Tweede Wereldoorlog, maar ook doordat de bevolking in de
naoorlogse jaren explosief toenam: de ‘babyboom’.
In de strikte betekenis van het woord behoorde de Augustinus
niet tot de wederopbouw, want voordien had er geen
kerkgebouw gestaan op deze plek of vlak daarbij. De kerk was
te danken aan de bevolkingsgroei van Gaanderen, die was
aangewakkerd door de toenemende werkgelegenheid op de
beide grote bedrijven van het dorp: Vulcaansoord en Pelgrim.
Er bestond in het overwegend katholieke dorp al een kerk aan
de Kerkstraat; de Martinus (uit 1914). Die had weliswaar 670
zitplaatsen, maar was rond de oorlogsjaren al gauw te klein.
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2. De Negelaer in Nieuw-Wehl
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
Deze historische boerderij draagt de naam “De Negelaer” en is
plaatselijk beter bekend onder de naam “De Negelder”. Deze
laatste naam komt voor op de oude kadastrale kaarten. De
boerderij is een rijksmonument, net als de schuur die achter
de boerderij staat. Op kadastrale kaarten uit 1735 en 1865
komt de boerderij al voor. Ook een recent historisch onderzoek,
toont aan dat het om een zeer oude boerderij gaat.

Uit dit onderzoek blijkt dat de boerderij en bijbehorende schuur,
door de eeuwen heen verschillende verbouwingen hebben
ondergaan, waardoor de huidige samenstelling is ontstaan.
Tijdens de Open Monumentendagen wordt hier in een digitale
rondleiding uitgebreid op ingegaan. Voor het restaureren van
de schuur zijn de eerste stappen ondernomen.
De boerderij is omgeven door een sier- en groentetuin. En
er zijn op een 3-tal plaatsen onderkomens voor bijenkasten
gemaakt. Voor de leefomgeving van de bijen is rekening
gehouden met de aanplant van de tuin.
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3. De Graansilo, Wehl
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
onderdeel van de fietsroute door Wehl
De graansilo van Wehl heeft een belangrijke rol vervuld voor de
landbouw in de omgeving. Van een afstand lijkt het in Wehl om
één gebouw te gaan, dichterbij worden er echter meer fases
van voor en na de wederopbouwperiode (1941-1956) zichtbaar.
Deze fases vormen een weerspiegeling van de maatschappelijke en landbouwkundige ontwikkelingen. Gezamenlijke
inkoop en opslag van kunstmest was in eerste instantie de
belangrijkste activiteit en daarmee beïnvloedde de coöperatie
op haar beurt weer de akkerbouwontwikkelingen om de silo
heen. In 2011 is de silo door eigenaar BOEi gerestaureerd.
De geweldige ruimte, het prachtige hoge plafond en de vele
authentieke details maken de graansilotoren bij uitstek
geschikt als plek voor inspiratie. In enige kantoren zijn creatieve
ondernemers gevestigd.
Wilt u meer weten over het bedrijf GraansiloWehl, dan kunt u
de website of facebook bezoeken: www.graansilowehl.nl.
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4. De Stoomtimmerfabriek, Wehl
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
onderdeel van de fietsroute door Wehl
Begonnen als timmerman met een klein bedrijf aan de
Didamseweg groeide Th.W.A. Damen al snel uit tot een volwaardig
aannemer. Hij vond de mogelijkheid tot uitbreiding van zijn
bedrijf in de koop van een stuk grond gelegen aan het spoor. In
deze timmerfabriek maakte hij al het benodigde timmerwerk
zoals kaphout, kozijnen, ramen en deuren maar ook inbouwkasten en schouwen. Hij maakte niet alleen de werktekeningen voor de werkplaats maar ook als architect tekende hij
mooie gebouwen. Deze zijn in stijl ook goed te herkennen als
“panden van Damen”.
Op het pand staat met mooie letters “Stoom Timmer Fabriek”
maar naast de timmerwerkplaats was er in het souterrain ook
nog een maalderij, fietsenmakerij en een boerderij en later ook
nog een zagerij. Met deze diversiteit aan bedrijven had hij voor
zijn zonen werk gecreëerd in het pand.
Afval kende men niet, zo was er voor alles een markt. Het
afvalhout werd gebruikt voor het stoken van de stoommachine,
het eiken zaagsel ging naar de slager voor het roken van
rookvlees en het overige zaagsel ging naar de leerlooierijen.
Met de stoommachine werd alles aangedreven vanuit het
souterrain onder de werkplaats.
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5. Wederopbouw in De Hoop, Doetinchem
digitaal zijn opnamen te zien van Open Monumentendag
2019 op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
Vorig jaar ging theatermaker Jos Spijkers de wijk De Hoop in om
er kleine voorstellingen te maken waarin de geschiedenis van de
wijk en de wederopbouw centraal kwamen te staan. Elk huis (of
iedere plek) heeft een eigen geschiedenis en verhaal. Hoe het
was als kind in deze wijk op te groeien. Over de mensen die er
wonen en woonden. Hoe de wijk werd opgebouwd en er samen
werd geleefd. Hoe het huishouden eruitzag, het gezinsleven.

Wat er door de jaren heen veranderde, door meer inkomen, de tijdgeest (feminisering en de hippe jaren 60.) Over
de spullen van vroeger; de eerste auto, wasmachine, douche,
etc. Over ingrijpende gebeurtenissen in de wijk. We keken
terug naar de uitgangspunten van de wederopbouw bij het
bouwen van de wijk en wat daar nu nog van terug te vinden is.
En daarmee keken we ook naar wat de mensen in de wijk nu
verbindt. Al deze verhalen werden voornamelijk door mensen
uit de wijk zelf verteld, in hun huiskamers en op andere plekken.
Opnamen zijn er ook te zien van de rondleiding door architect
Abel de Vries, zoon van Piet de Vries, die veel woningen in de
wijk De Hoop op zijn naam heeft staan.
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6. St. Martinuskerk Wijnbergen
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
en opgenomen in Fietsroute nr. 1 en nr. 2
De roep: “Boeren, burgers en buitenlui! Kom binnen, zie, hoor
en ervaar de schoonheid van de St. Martinuskerk in Wijnbergen”
is verstomd, want de kerk wordt gesloten en aan de dienst
onttrokken. Het gebouw is vanwege de kleinschaligheid zelfs
ook gesloten voor Open Monumentendag, maar gelukkig staat
de techniek voor niets - zie onze website.
Deze kerk is in 1776 - 1777 gebouwd als een schuurkerk aan
de uiterste grens van het graafschap Bergh (katholiek) en de
stad Doetinchem. In die tijd was het voor katholieken uit de
stad Doetinchem in verband met de reformatie niet toegestaan
om een eredienst te houden. Vandaar dat deze kerk op deze
plaats werd gebouwd. Aan de buitenkant van de kerk zie je het
niet dat er zo'n parel achter deze muren verscholen ligt. Kom
digitaal binnen en laat u verrassen door het interieur!
In de kerk is een pijporgel aanwezig van Julius Heinrich
Derdack. Het is gebouwd in 1872 en wordt nog steeds
bespeeld. Het is het enige, nog werkende orgel, van deze orgelbouwer. Het orgel is een Rijksmonument.
Ervaar op uw eigen manier deze mooie intieme kerk. De kerk
ligt langs een van de toegangswegen naar Doetinchem.
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7. De Veevoederfabriek, Havenstraat 10, Doetinchem
niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te zien op de
website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
In 1955 krijgen het Centraal Bureau uit Rotterdam en Op- en
Overslagbedrijf Doetinchem vergunning voor de bouw van een
veevoederfabriek aan de Havenstraat op het industrieterrein
Hamburgerbroek. Aan de andere kant van de Oude IJssel
verrees in dezelfde periode als katholieke tegenhanger een
silogebouw van de A.B.T.B., dit gebouwencomplex is enige
jaren geleden gesloopt. Architect J.G.A. Heineman uit Velp,
die meerdere vergelijkbare silo’s in Oost-Nederland heeft
ontworpen, ontwierp voor het Centraal Bureau een gebouw
met silocellen in de silotoren en haaks daarop aansluitend
de fabriekshal waar de maalderij was ondergebracht. Graan
en grondstoffen werden hoofdzakelijk over de Oude IJssel
aangevoerd. Aan de noordzijde van het gebouw diende een
restant van een oude rivierarm als haven.
In 1967 vond een belangrijke verbouwing van het silogebouw
plaats in opdracht van de Verenigde Landbouw Coöperatie
Zuidelijke Achterhoek G.A. Het Centraal Bureau uit Rotterdam
maakte het ontwerp, waarbij de capaciteit van de bestaande met baksteen beklede silotoren werd uitgebreid met een
betonnen hoogbouw aan de noordzijde. In het laatste kwart
van de 20e eeuw en in het begin van de 21e eeuw volgden
nog diverse latere verbouwingen en uitbreidingen, met name

aan de zijde van de Oude
IJssel. Het bedrijf was inmiddels voortgezet onder
de naam Cebeco ‘De Oude
IJsselstreek’. Na de fusie
van Cebeco met de Handelsraad legde de fabriek
zich toe op de productie
van huisdiervoeders als
onderdeel van het bedrijf
Provimi Pet Food NL BV.
Het bedrijf staat tussen de Oude IJssel en de
Havenstraat en aan de kant
van de Havenstraat is een
prachtig kunstwerk te zien,
dat door Jan Homan is gemaakt.
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8A De Spoorbrug, Doetinchem
niet fysiek te bezoeken, wel te bezichtigen en digitaal te
zien op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
De spoorlijn Winterswijk - Zevenaar is aangelegd door de
Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij (GOLS)
en in 1884 in gebruik genomen. De oorspronkelijke 19e-eeuwse
spoorbrug was uitgevoerd als een draaibrug. Deze brug werd in
maart 1945 verwoest en na provisorisch herstel op 1 juli 1946
weer in gebruik genomen. In 1952 werd de draaibrug verbouwd
tot de huidige hefbrug. Waarschijnlijk is hierbij gebruik gemaakt
van de bestaande pijlers van de draaibrug. Sindsdien bestaat
de spoorbrug uit een hefgedeelte met een doorvaartbreedte
van 10 meter en aan beide zijden een vaste aanbrug van 20,5
meter. Het gaat om een “Type Unit Construction Railway
Bridge”. Deze spoorbrug over de Oude IJssel bij Doetinchem is
de enige spoorbrug over de rivier. De brug wordt bediend door
het Waterschap Rijn en IJssel.
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Digitaal en daadwerkelijk te bezoeken
8B De Loop- en fietsbrug, centrum Doetinchem
ter plaatse te bezichtigen en digitaal te zien op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
De in 1937 over de Oude IJssel gebouwde hefbrug werd
in 1945 door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen.
Bovenstrooms werd door de geallieerden een baileybrug
gebouwd die later voorzien werd van een hefdeel. Om de vrije
scheepvaart te garanderen en het toenemende wegverkeer
af te wikkelen werd in 1948 ter plaatse van de oude brug een
nieuwe ophaalbrug ontworpen die eind januari 1951 in gebruik
genomen werd. De brug werd op den duur te klein voor het
toenemende gemotoriseerde verkeer, dat later gebruik kon
gaan maken van de Europabrug. Midden op de brug zijn de
allerlaatste resten te zien van de trambaan naar ’s-Heerenberg.
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10 Work-Shop-Studio en Galerie Orso d‘Oro, Wehl
Op zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur te
bezoeken en digitaal te zien op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
onderdeel van de fietsroute door Wehl
Het markante pand aan de Grotestraat 15-17-19 is een voormalige dorpsherberg. Veel is er niet over bekend, maar het
staat wel in een bijzonder dorpsgezicht. Op nummer 15 was
in de vorige eeuw een kleine levensmiddelenwinkel gevestigd.
Het stond bekend als de snoepwinkel van de dames Vreuls.
Veel Wehlenaren hebben er nog goede herinneringen aan. In
de voormalige winkel is nu een foto-expositie ingericht. Het
overige deel van het pand is niet te bezichtigen maar u kunt
wel genieten van de prachtige tuin.
Het pand op Grotestraat 13 is geen monument, in deze
voormalige boekhandel zit nu de Work-Shop-Studio Wehl,
een creatieve cadeauwinkel, waar het sociale aspect hoog in
het vaandel staat. Hier zullen enkele demonstraties van oude
ambachten gegeven worden.
De website van de galerie is: www.orsodoro.nl;
van de Work-Shop-Studio: www.workshopstudiowehl.nl
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11 Het Stadsmuseum en het Borghuis, Doetinchem
Op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 te bezoeken
en digitaal te zien op de website www.openmonumen
tendagdoetinchem.nl begin van de Stadswandeling
Het voormalige postkantoor bestaat nu precies 100 jaar.
Samen met het Borghuis besteedt het Stadsmuseum dat
weekend aandacht aan het 100-jarig bestaan. Het werd
gebouwd naar het ontwerp van Joseph Crouwel die o.a. bij
Berlage in de leer was geweest en aan het Utrechtse Neude
een soortgelijk gebouw heeft verwezenlijkt - maar dan vele
malen groter. Een perfect staaltje van de ‘Amsterdamse School’.
De verhouding laagbouw-hoogbouw met de toren die minder
lomp lijkt dan hij is en ook het feit dat de voorzijde niet precies
parallel loopt met de achterzijde (maar wel met de straten voor
en achter) maken dit gebouw heel interessant om van buiten
intensief te bekijken.

Aangezien de 1,5 meter afstand regel geldt, betekent dat
vol = vol. De bovenverdieping van het pand is alleen toegankelijk
tot en met het kindermuseum. In de tentoonstellingsruimtes
wordt namelijk gewerkt aan de volgende expositie. De begane
grond is dat weekend gratis toegankelijk voor publiek. Wie een
museumjaarkaart heeft, wordt niettemin verzocht, deze mee
te nemen.
Voor meer informatie: www.stadsmuseumdoetinchem.nl
en telefoonnummer 0314 - 335557.

Behalve het Borghuis en het Stadsmuseum vindt u hier
ook de VVV, waar speciaal voor deze dagen fietsroutes en
een stadswandeling kunnen worden meegenomen. Gaat u
binnen eens kijken naar de twee maquettes: één ervan geeft
de binnenstad van Doetinchem weer rond 1830 en de ander
laat het stadscentrum van voor de bombardementen van
maart 1945 zien. De openingstijden zijn voor beide dagen van
12.00 uur tot 17.00 uur.
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12 Het voormalig Nemaho-terrein, Doetinchem
Digitaal te zien op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
Mogelijk is het voormalig Nemaho-terrein op zondag te
bezoeken na aanmelding. Dit is pas half augustus bekend.
Meer informatie hierover t.z.t. op www.ecal.nu.
In 1920 stichtte de bekende Twentse industrieel Rento
Hofstede Crull in Doetinchem de electromotorenfabriek
‘De Vijf’ (later in gebruik genomen door Vredestein). Uit het
contact tussen door Hofstede Crull ingeschakelde Duitse
technici en houtzagerij Horsting ontstond in 1921 de ‘Eerste
Nederlandsche Maatschappij voor Houtconstructies’, later
afgekort tot N.V. Nemaho. De fabriek kwam te staan op een
terrein aan de IJsselstraat aan de zuidzijde van de Keppelseweg.
Nemaho pionierde in de Nederlandse houtbranche met de
door de firma Hertzer ontwikkelde vervaardiging van gebogen
gelamineerde spanten. Deze waren zeer geschikt voor de
toepassing in grote open ruimtes, zoals kerken, zwembaden,
opslagloodsen en fabrieks-hallen. Vanwege de enorm toegenomen vraag naar Nemaho spanten bouwde men in 1941 een
nieuwe grotere fabriek op terrein ‘De Plakhorst’ aan het huidige
Zaagmolenpad, onder toezicht van architect H. Stein. Het
ontwerp is in eigen beheer gemaakt en ondertekend met ‘G.L.’.
De fabriek werd in 1942 in gebruik genomen, maar werd enkele
maanden na de opening gevorderd door de Duitse bezetter.

Het Duitse bedrijf Diederichs Flugzeugbau zou hier onder
andere militaire zweefvliegtuigen repareren. Op 19 maart
1945 legde een geallieerd bombardement een groot deel van
de nieuwe fabriek in de as. Het kantoorgebouw en een deel
van het hoofd- en toegangsgebouw bleef gespaard. Na de
bevrijding volgde in 1946 een wederopbouwplan voor de
grote fabriekshal en een deel van het poortgebouw naar
ontwerp van H. Stein. Tot de herbouw behoorde ook de bouw
van een ijzermagazijn. Later volgden diverse uitbreidingen.
Een bekend Doetinchems gebouw met NEMAHO-spanten was
de markthal, die in 1957 werd gebouwd. Toen het gebouw na
het opheffen van de veemarkt in 2008 werd afgebroken, wilde
men de spanten behouden, maar dat is niet gelukt.
In De Gelderlander van november 2017 stond deze terugblik:
“Tijdens de sloop ging er echter iets vreselijk mis. De spanten
werden verkeerd gedemonteerd, waardoor 14 van de 18
spanten omvielen. Zij raakten zodanig beschadigd dat ze
niet meer gebruikt konden worden. Vier spanten bleven
onbeschadigd.”
Voor nadere inlichtingen over het oral
history-project dat Jan Kramer voor het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
heeft uitgevoerd, verwijzen wij naar:
www.ecal.nu
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13 De Stadsbegraafplaats en Ambtsbegraafplaats,
Doetinchem
op eigen gelegenheid te bezoeken en digitaal te zien op
de website www.openmonumentendagdoetinchem.nl
opgenomen in Fietsroute nr. 1 en nr. 2 en ook in de
Stadswandeling
Naar een begraafplaats gaan de meeste mensen niet elke dag.
Toch zijn begraafplaatsen doorgaans niet alleen een rustige,
groene plek in een stad of dorp, maar behoren zij ook tot ons
cultureel erfgoed. Door de instandhouding, het restaureren en
het behouden voor de toekomst van deze ‘oases van rust’ kan
men dit erfgoed overdragen aan toekomstige generaties.
Het is van groot belang dat niet alleen de belanghebbenden
- de nabestaanden van de begravenen - maar ook anderen
kennis maken met deze mooie plekken, monumenten van rust,
die in Doetinchem te vinden zijn. De Stichting Behoud Stadsen Ambtsbegraafplaats Doetinchem heeft twee fietsroutes
ontwikkeld, die u op een aangename en duurzame wijze laat
kennismaken met deze speciale plekken. Route 1 start bij
Zalencentrum De Kruisberg en route 2 start bij Herberg Het
Onland in Gaanderen en ze zijn te koop tijdens de openingsuren: bij VVV Doetinchem/Stadsmuseum,
Burg. Van Nispenstraat 2, 7001 BS Doetinchem.
www.stadsenambtsbegraafplaats.nl,
e-mailadres secretaris alconsult@hotmail.com
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14 De Kruisberg - het WEB, Doetinchem
Op zaterdag en zondag van 10.30 en 16.30 uur
en digitaal te zien op de website
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
De geschiedenis van De Kruisberg begon in het jaar 1470, toen
de nonnen van het klooster Sion een groot houten kruis op
de “berg” plaatsten. In de archieven is van de eeuwen daarna
weinig te vinden. Pas in 1693 wordt er geregistreerd dat dhr.
Baackman en mevr. Anna van Wildenraath De Kruisberg in
eigendom hebben. Toen was het niets meer dan een boerderij
met een aangebouwde herenkamer. Het middelste gedeelte
van de huidige bebouwing, incl. de grachten, zijn het oudst en
tussen 1720 en 1740 gebouwd en aangelegd. De jaren daarna
is De Kruisberg door enkele vooraanstaande families bewoond
geweest tot in 1795 de Franse tijd aanbrak en het huis gebruikt
werd als militair hospitaal. Na de Franse tijd is het huis weer
permanent bewoond. In 1863 is De Kruisberg geveild en het
omgrachte herenhuis incl. 25 hectare werd aangekocht door
het rijk. Dit betekende het einde van De Kruisberg als landhuis
en het begin van een lange geschiedenis als jeugdgevangenis,
opvoedingsgesticht en met korte andere bestemmingen.
In 1899 werd er aan de oostzijde van het bestaande gebouw
een nieuwe vleugel van drie bouwlagen gerealiseerd naar
ontwerp van Willem Cornelis Metzelaar. Dit verblijfsgebouw
wordt ook wel ‘de flat’ genoemd, hier heeft sinds 2019
Kunstenaarsnetwerk Het WEB zijn onderkomen.

Tijdens de Open Monumentendagen is er in ‘de flat’ een
prachtige expositie te zien met de titel “De Kruisberg, een reis
door de tijd”. Voor deze expositie hebben 27 kunstenaars zich
laten inspireren door de rijke historie van de Kruisberg.
Door middel van pijlen op de grond wordt een looprichting
aangegeven en er wordt gezorgd dat er een beperkt aantal
bezoekers tegelijk in het gebouw is. Hiermee voldoen wij aan
de door het RIVM gestelde veiligheidseisen. Door de coronacrisis waren de kunstenaars aan huis gekluisterd en waren
daardoor extra productief. Laat u verrassen door een grote
verscheidenheid aan kunstwerken!
Wij zijn zaterdag en zondag geopend.
www.hetwebdoetinchem.nl
het web kunstenaarsnetwerk

Voor ‘Doetinchem Herdenkt’ in De Kruisberg zie nummer 19 verderop.
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Opengesteld
15 Het Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum,
Doetinchem
Op zaterdag en zondag te bezoeken tijdens de normale
openingstijden.
De Stichting Openbaar Vervoer Museum is in 1989 officieel
gestart in Den Haag. Twee jaar later zijn de oprichters, de heer
en mevrouw Ooijevaar, verhuisd naar Borculo. In 1990 werd het
museum daar heropend. De collectie werd sterk uitgebreid, ook
met attributen van de GTW, waardoor ruimtegebrek ontstond.
Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe locatie en vond die
in Doetinchem, dat nog steeds gezien wordt als knooppunt van
vervoer- en transportwegen.
Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doetinchem
bezit een uitgebreide collectie antieke voorwerpen van het
openbaar vervoer waarbij de GTW de leidraad is. Daarnaast
staat een unieke collectie antiek speelgoed opgesteld in het
interieur van een voormalig speelgoedwinkeltje, dat in het
museum is opgenomen. Ook is veel speelgoed beschikbaar
voor de jongste bezoekers om zelf mee te spelen, zij kunnen
spelen met de miniatuur treinbanen, zowel elektrisch als met
een mooie baan met houten treinen.
De jeugd kan een speurtocht doen van Jan de Stoker.
Het OVSM beschikt tevens over een grote collectie antieke
speelgoed robots, waarvan onze gastvrouwen en gastheren
er een aantal laten lopen voor belangstellenden. Op het

buitenterrein van het museum staat een locomotief met
wagonnetje, waar de jeugd haar eigen machinist kan zijn.
Een gezellige restauratie nodigt uit om een kopje koffie of
thee, en frisdranken te nuttigen. In een filmzaaltje worden op
verzoek films gedraaid van het openbaar vervoer.
Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag: 12- 17u.,
zondag: 13 - 17u. De museumkaart is geldig.
www.ovsm-doetinchem.nl
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16 De Begraafplaats aan de Loolaan, Doetinchem Herdenkt,
Doetinchem
Op zaterdag en zondag te bezoeken. De begraafplaats ligt
aan de Fietsroute nr. 1 en aan de Stadswandelroute.
“Hodie tibi, cras mihi” staat er boven de poort (architect
Henk Ovink sr.) naar het oude gedeelte (uit 1893) van de
begraafplaats aan de Loolaan: heden gij, morgen ik. Links en
rechts van de poort waren gebouwtjes aangebracht, één was
het ‘lijkenhuis’, het andere was de woning van de doodgraver.
In de poort kunnen we nog zien, waar een deur heeft gezeten.

Ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is in het nieuwere
gedeelte de Stichting Doetinchem Herdenkt gevestigd,
terwijl zich in het oude gedeelte enige geallieerde oorlogsgraven bevinden. Als de OMD-vlag uithangt, zijn er mensen van
de stichting aanwezig om een en ander te vertellen. Meldt u
zich dan bij het gebouw op dat nieuwere gedeelte.

Als we door de poort zijn gelopen, zien we allereerst een
prachtige laan. Links staat het grote grafmonument van dominee
Van Dijk, rechts zien we de zerk die het graf van E. Gerdes siert.
De steen is geschonken “door de zondagschoolkinderen van
Nederland” als eerbetoon aan de man die ‘Er ruischt langs de
wolken…’ heeft gedicht. Drukker-uitgever C. Misset vond hier
eveneens zijn laatste rustplaats. Bijzonder is het grafmonument
van GTW-directeur H.W. Sebbelee.
Veel teksten zijn inmiddels volkomen onleesbaar en er moet
heel wat worden hersteld.
Deze begraafplaats werd aangelegd, nadat de Stadsbegraafplaats aan de Hofstraat te klein geworden was. Na de Tweede
Wereldoorlog is er een nieuw gedeelte bij aangelegd.

Foto: Bas Weetink
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17 Hotel Villa Ruimzicht met arboretum, Doetinchem
Op zaterdag en zondag te bezoeken, hotel en arboretum
liggen aan de Stadswandelroute.
Gebouw Ruimzicht is in 1853 gebouwd als klein boerenlandhuis
en kwam in 1868 in het bezit van ds. Van Dijk die er een
internaat in vestigde. In verband met het groeiend aantal
bewoners kreeg het in 1885 zijn huidige vorm. Tot 1952
verbleven hier jongelieden die het gymnasium bezochten om
daarna theologie of geneeskunde te gaan studeren. Nadat dit
zogeheten ‘Doetinchemse Werk’ Doetinchem had verlaten,
vestigde de gemeente er in 1954 het lyceum in. Begin jaren
zestig van de 20e eeuw bleek het gebouw te klein te worden en
werd ernaast een moderne nieuwe school gebouwd die lange
tijd ‘Rietveldlyceum’ heette.

‘Pendula’) worden in de Gids voor de Nederlandse tuin- en
landschapsarchitectuur aangemerkt als bijzondere bomen.
De elementen die het meest bepalend zijn voor het karakter
van de tuin zijn de landschappelijk aangelegde vijver, de grote
diversiteit aan boomsoorten en de situering van de villa precies
op het midden van het terrein.
Waren de jongelieden moe en dorstig van het wandelen, dan
wachtte hun het theekoepeltje, dat inmiddels is verdwenen.
Het arboretum is in bezit van de gemeente en hoort nu bij het
hotel ‘Villa Ruimzicht’. Het moet als Rijksmonument in stand
worden gehouden.

Sinds september 2007 is er in gebouw Ruimzicht een hotel in
gevestigd.
Tot leringhe ende vermaeck liet Van Dijk rond Ruimzicht een
arboretum aanleggen, een ‘bomentuin’, met veel uitheemse
bomen zoals de sequoia’s, een vijver en wandelpaden. Het
arboretum omvat ongeveer 50 verschillende boomsoorten
uit zowel binnen- als buitenland. Enkele bomen zijn reeds 100
jaar oud. De Honingboom (Sophora japonica), de Moeraseik
(Quercus palustris) en de Witte treurmoerbei (Morus alba
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18 De Muziekschool Oost-Gelderland, Doetinchem
Op zaterdag te bezoeken van 10.30 tot 16.30 uur.
De muziekschool is één groot leermonument. Of je nu een
instrument wil leren bespelen, wilt leren zingen, dansen of
aan musical wil doen. Muziek, dans en musical zijn belangrijk,
daarom willen wij onze kennis en kunde blijven doorgeven aan
volgende generaties. Dat is onze passie. Met het geven van
professioneel onderwijs en coaching dragen we die passie door
middel van een gevarieerd aanbod uit.
Onze slogan is dan ook: “Muziekschool, Passie voor jouw
glimlach en dromen.”
Bezoek Muziekschool Oost-Gelderland tijdens
Open Monumentendag 2020. De school is alleen op zaterdag
12 september open.

Rondleidingen zijn er gedurende de hele dag van 10.30 tot
16.30 uur. De muziekschool is qua gebouw nog altijd heel
bijzonder. Het geheel heeft het karakter van een “winkelstraat”
met aan beide zijden diverse “muziekwinkels”. Aan het eind
van deze winkelstraat komt men nog een popzaal tegen en een
klassieke concertzaal. Natuurlijk wordt er ook muziek gemaakt
op deze dag. Er zijn diverse gratis workshops en tussen 12.00
en 15.00 uur zijn er demonstratielessen van het leren muziek
maken, dansen en musical.

Website:
www.muziekschooloostgelderland.nl
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19 De Kruisberg - Doetinchem Herdenkt, Doetinchem
Op zondag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur.
Stichting Doetinchem Herdenkt neemt deel aan de
Open Monumentendag op zondag 13 september van 10.00
tot 16.00 uur. Dan kan een bezoek worden gebracht aan de
voormalige gevangenis De Kruisberg.
Van 1 september 1944 tm 27 maart 1945 was het een
gevangenis van de Duitse Sicherheitsdienst. Er zaten honderden
verzetsmensen en geallieerde militairen opgesloten. Op de
OMD kan de op authentieke wijze ingerichte cel van de
Doetinchemse verzetsvrouw Iet Gerritsen worden bezocht.
Daar wordt haar verhaal verteld.
Ook kan de luchtplaats worden bekeken waar de gevangenen
vijf minuten per dag hun rondjes mochten lopen. Na de bevrijding
zaten er 1300 NSB’ers en andere tot ‘fout’ bestempelde
Nederlanders opgesloten.
Tevens is in een vleugel van het gebouw de unieke expositie van oorlogsfoto’s te zien van de Doetinchemse amateurfotograaf Jan Massink, indertijd docent aan het Gemeentelijk
Lyceum.
Daarnaast zijn in een van de cellen de foto’s te zien en de
verhalen te lezen van de 71 mannen uit De Kruisberg die zijn
gefusilleerd. Op 2 maart 1945 werden 46 van hen naar het
Rademakersbroek bij Varsseveld gebracht om daar door een
Duits vuurpeloton te worden geëxecuteerd als represaille

voor de moord op vier Duitse militairen door de Aaltense
verzetsgroep De Bark. Zes dagen later trof 25 andere Kruisberggevangenen eenzelfde lot bij de Woeste Hoeve als vergelding
voor de aanslag op SS-Polizeichef Rauter.
www.doetinchemherdenkt.nl; info@doetinchemherdenkt.nl

Cel van verzetsstrijdster
Iet Gerritsen
in De Kruisberg
(tekening op website van
‘Doetinchem herdenkt’)
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20 Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11, Doetinchem.
Zaterdag 12 en zondag 13 september 2020,
10:30 - 16:30 uur.
Tijdens de Open Monumentendagen 2020 kunt u het kasteel
en het omliggende hof van binnen en buiten bekijken.
“Havezathe Hagen”, ook wel bekend als Kasteel De Kelder, is
een voormalige versterkte kasteelboerderij met omliggend
landgoed, gelegen tussen de stad Doetinchem en de Kruisbergse Bossen. De eerste bebouwing dateert uit de late Middeleeuwen. De toenmalige havezate is echter grotendeels verloren gegaan in een brand in 1656. De havezate zoals we deze
tegenwoordig kennen dateert uit 1662, hoewel het door de
eeuwen heen meermaals grondig verbouwd is.
Na dienst te hebben gedaan als verdedigingswerk, is de
havezate tot begin 20e eeuw in gebruik geweest als jachthuis
en zomerverblijf van de landadel. Via het adellijke geslacht Van
Pallandt kwam de havezate met haar landerijen in de tweede
helft van de 19e eeuw in bezit van de familie Beelaerts van
Blokland. De oude monumentale boerderij ’t Pallandtje, direct
naast het kasteel, heeft sinds midden 19e eeuw dienst gedaan
als woning van de boswachtersfamilie Obbink, die gedurende
drie generaties het achtergelegen landgoed heeft beheerd. In
1934 ging de havezate wederom in een brand grotendeels verloren. Uitgever Misset liet het pand herstellen en stichtte er
vervolgens het streekmuseum van Doetinchem.

Jhr. Floris Beelaerts van Blokland, heeft het kasteelterrein
sinds midden jaren ’90 bewoond. Gedurende zijn leven is de
gracht uitgegraven, zijn de tuinen van het ‘Cleyn Haeghen’s
Hof’ hersteld en zijn de monumentale panden herbouwd en
gerenoveerd.
Een bezoek aan Kasteel De Kelder gaat prima samen met een
wandeling langs de bossen, vennen en heidevelden door het
achtergelegen landgoed. Het landgoed Hagen is historisch al
eeuwen verbonden met het kasteel. Wat veel mensen niet weten, is dat Hagen, samen met de aangrenzende Breukinkheide,
behoort tot één van de meest soortenrijke natuurgebieden van
Nederland. De havezate wordt tegenwoordig beheerd door de
familiestichting Beelaerts van Blokland Hagen.

https://www.kasteeldekelder.nl/ of https://beelaertsvanbloklandhagen.nl
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Deze digitale uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Open Monumentendag Doetinchem
en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Doetinchem, de Oudheidkundige Verenigingen Wehl en Gander,
de Historische Vereniging Deutekom en het Naoberfonds.
Wijzigingen voorbehouden.

