Duurzaamheid
Toen duurzaam nog gewoon ‘toekomstbestendig’, of ‘blijvend’ betekende, bestond
menig monument dat tijdens de Open Monumentendagen te bezoeken is al lang.
Daarom wil het bestuur van Open Monumentendag Doetinchem het thema van dit
jaar breed interpreteren.

10 EN 11 SEPTEMBER 2022
VIND DE LOCATIES VAN OPEN MONUMENTENDAG OP
WWW.OPENMONUMENTENDAGDOETINCHEM.NL

Monumenten zijn door hun bestaan gedurende
lange tijd kennelijk toekomstbestendig gebouwd.
Het gebruik van steen in plaats van hout was behalve vanwege de grotere brandveiligheid
- ook een kwestie van levensduur. Maar ook
andere menselijke initiatieven dan gebouwen
waren gericht op duurzaamheid: een bos aanplanten doe je niet voor jezelf, maar voor de
toekomstige generaties. Rentmeesterschap is
dus zeker ook duurzaam.
Wij wensen u een aangenaam en leerzaam open
monumentenweekend op 10 en 11 september.

Frans van Doesum,
voorzitter Stichting Open
Monumentendag Doetinchem

www.openmonumentendagdoetinchem.nl

vervoerd werd en waarlangs de Ulanen de grens
tussen Pruisen en de Nederlanden bewaakten.
Vervolgens wandelen we richting een nieuw
natuurterrein waarop als een nieuw monument
een vleermuistoren met een kelder is gebouwd.

1.a Wandeling
door het duurzame landschap
Startlocatie:
Pitch&Putt aan de Liemersweg.
Zaterdag 10 september om 11.00 uur.
Wandeltijd: circa 1,5 uur, 4km.
We starten onder leiding van een IVN-gids bij
de voormalige vuilnisbelt aan de weg tussen
Doetinchem en Wehl.
Met elkaar bespreken we de menselijke invloeden
op het landschap, die vaak niet duurzaam zijn.
Het oudste zichtbare monument hier is de motte Barlham, gelegen in een oud weids rivierlandschap met duinen, dat bedreigd wordt door
de intensieve landbouw en toekomstige windmolens. Dan de Wehlse Beek waarop ooit hooi

1.b Fietsrondleiding door het duurzame landschap van Dichteren, Wehlse
Broeklanden en Wehlse Bos
Startlocatie: fietsbrug bij parkeerplaats Varkensweide.
Zaterdag 10 september om 11.00 uur.
Duur: circa 2 – 2 ½ uur.
We fietsen met de IVN-natuurgids vanuit een
sterk verstedelijkt gebied naar de Wehlse Broeklanden, door het rivierlandschap met natuurlijke glooiingen, landbouwgebieden met grote
veestallen, langs oude boerderijen en de Kleefse
enclave Wehl met haar Pruisische historie.
Met elkaar bespreken we de menselijke invloeden op het landschap, die vaak niet duurzaam

Afbeelding: Barlham
zijn. We passeren de Hoge Leiding, EVZ /
klimaatcorridor. Rijden noordelijk van Wehl
en Nieuw-Wehl naar het Wehlse bos en Stilli
Wald, het domein van de jonkheren Van Nispen. Tegenwoordig goed onderhouden door
de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap.
Komen langs een speelterrein met ‘Steentijdperk huizen’, het A18 bedrijventerrein en het
nieuwe natuurspeelpark De Greephorst.

Tekening: Eva Reulink

Kabouterroute Wehl
2. Sint Martinuskerk
Kerkstraat 72, Gaanderen
Zaterdag 10 september van 10.30 uur tot 16.30 uur.
De Sint Martinusparochie vindt haar oorsprong in
een schuurkerk. Rond 1700 werden de diensten
gehouden in een schuur van de boerderij Ter Gun
bij de Bielheimerbeek. In 1748 werd de schuur
vervangen door een eenvoudige kapel. In 1850
was het kerkje bouwvallig geworden. Men besloot op de grond van de boerderij Den Hartger
een nieuwe kerk te bouwen, op de plaats waar de
huidige kerk staat. De ‘Waterstaatskerk’ werd gebouwd volgens de richtlijnen van Rijkswaterstaat
en was in 1854 gereed.
In 1868 werd de zelfstandige parochie Sint Martinus opgericht. Pastoor Luijckx liet in 1869 de pastorie bouwen. De toren was in 1894 gereed. In
1914 werd de huidige neogotische kerk ingewijd.
In 1925 werden de drie gebrandschilderde ra-

3. Pastorie Sint Martinuskerk
Kerkstraat 72, Gaanderen
Zaterdag 10 september van 10.30 uur tot 16.30 uur.
In 1868 werd de kerk van Gaanderen een zelfstandige parochiekerk met de naam van Sint
Martinus. De eerste pastoor was J. Th. Luijckx, die
in 1869 de nu nog bestaande pastorie liet bouwen. Het gebouw heeft de uitstraling en allure
van de 19e eeuw behouden.
In de loop der jaren zijn in het gebouw veel aanpassingen gerealiseerd. In de jaren ‘70 van de
vorige eeuw is er een rigoureuze modernisering
uitgevoerd. De grote kamer – of pastoorszaal –
werd opgeknapt en het trappenhuis afgebroken.
Een hoek van deze kamer is toen bij de gang
getrokken en er kwam een wenteltrap. Veel authentieke details zijn daarbij verloren gegaan.

De kabouterroute is een korte wandeling
voor kinderen met hun opa’s, oma’s en ouders. Je kijkt door de ogen van kabouters
naar de monumenten in het centrum van
Wehl. Je zoekt tijdens de wandeling met
elkaar naar kabouterdeuren en leest ondertussen verhalen en gedichtjes over de
monumenten. In het bijbehorende boekje
vind je de routebeschrijving en gedichten
en verhaaltjes waarmee je het dorp en de
kabouters leert kennen.

men in het priesterkoor aangebracht. Het interieur van de kerk werd midden jaren ‘60 aangepast. In de kerk kwam een liturgisch centrum.
De Mariakapel achter in de kerk ontstond in de
jaren ’90 van de vorige eeuw. De inwijding van
de rouwkapel was in 2021.
In 2016 vond in de Sint Martinuskerk de her-ingebruikname plaats van het Elberts-orgel. Dit
mooie instrument was overgeplaatst vanuit de
Sint Augustinuskerk die aan de eredienst was
onttrokken.

Stichting Open Monumentendag Doetinchem, Wehl Durft!, de Oudheidkundige
Vereniging Wehl, Stichting Vrienden van het
Wehlse Bos, Oldershove Activiteiten Commissie, Elver en Work-Shop-Studio-Wehl
maken in samenwerking met schrijfster en
bedenker van de routes, Joske Elsinghorst,
de deurtjes en verhalen klaar voor de opening van de route op 9 september bij de
Stoomtimmerfabriek in Wehl. Op 10 en 11
september is de route voor u geopend en
kunnen de boekjes gekocht worden op verschillende locaties, onder andere bij Oudheidkundige Vereniging Wehl.

In 2021 werden de vier kunsthistorische zijluiken van de beroemde architect Cuypers, zogeheten altaar-retabels uit de Georgiuskerk in
Terborg, in de Martinuskerk geplaatst. De Terborgse familie Kaak had deze kostbare kerkhistorische stukken veilig gesteld toen ze waren
verwijderd uit de inmiddels gesloten kerk.

In 2022 deden
vrijwilliers een
opzienbarende ontdekking
in de zo genoemde pastoorszaal. Zij
wilden de zaal
opknappen en
van een nieuw
behang voorzien.
Groot
was de verrassing toen
onder
het
bestaande behang prachtig
geconserveerde muurschilderingen tevoorschijn kwamen.
Uiteraard met enige beschadigingen, maar het
schilderwerk is nog in zeer goede staat. Mooie
motieven en kleuren met onder andere het familie-wapenschild van pastoor Luijckx.
Deskundigen zijn het er over eens dat deze
muurschilderingen in de gemeente Doetinchem
uniek zijn en voor het nageslacht bewaard moeten blijven. In het pastoriegebouw zijn meer
wanden en plafonds die na onderzoek doen vermoeden dat er meer mooie schilderwerken en
authentieke elementen ontdekt zullen worden.

Er zijn meer routes in de Achterhoek. Kijk
eens op: www.kabouterroute.nl

4. Boerderij De Pol
Groenestraat 4, Wehl
Zaterdag 10 en zondag 11 september vanaf
de oprit te bezichtigen.
Rijksmonument boerderij De Pol is een in
oorsprong laatmiddeleeuwse havezate, gelegen binnen een nog herkenbare omgrachting. In de huidige vorm een T-vormige hoeve,
midden 19e eeuw, waarvan het woongedeelte een pannen schilddak, en de stal een met
riet en pannen gedekt wolfdak draagt.

5. Villa Broekhuizen
Broekhuizerstraat 8, Wehl
Zaterdag 10 en zondag 11 september vanaf
de oprit te bezichtigen.
Villa Broekhuizen is gebouwd omstreeks
1860. De villa is gebouwd naast een kunstmatige heuvel op de plek waar ooit een oude
woontoren heeft gestaan van het uit de middeleeuwen stammend huis Broekhuizen, omringd door een gracht. De villa is gebouwd in
een neoclassicistische stijl. Bij de villa bevindt
zich een fraaie tuin met diverse oude (uitheemse) bomen. De beukenlaan waarlangs
de villa is te bereiken, is door de aanleg van de
Broekhuizerstraat in tweeën gesplitst.

6. Protestantse kerk Wehl

7. Silo CLHV

Grotestraat 25, Wehl
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur;
rondleidingen en enkele orgelbespelingen.

Raphaelstraat 1, Wehl
Zaterdag 10 september van 10.30-16.30 en
zondag 11 september van 11.00-16.30.

Op 17 juli 1721 was de stichting van de Hervormde Gemeente in Wehl (toen nog: Reformierte
Kirche) een feit. In het Rooms-Katholieke dorp,
toen nog behorend tot het hertogdom Kleef,
wist deze kleine gemeente zich een eigen plek
te vinden. In 1722, dus driehonderd jaar geleden, werd het eerste kerkje gebouwd. In 1858
was de bouw van de huidige kerk voltooid.

De silo van Wehl is, met zijn 30 meter hoogte, bijzonder door zijn hoge architectonische kwaliteit. Het oudste deel - het westelijke magazijn - stamt uit de jaren twintig
en is van baksteen. Het middelste deel - met
zadeldak - is later aangebouwd, waarschijnlijk in de jaren dertig.

Het is een neogotische, eenbeukige zaalkerk,
met gietijzeren raamtraceringen. Rond 1900
werd de kerk uitgebreid met een toren met
naaldspits. In de toren hangt een luidklok, welke is overgenomen van de kerk uit Steggerda.
Het monumentale éénklaviersorgel (met aangehangen pedaal) werd in 1875 gebouwd door
orgelbouwer H. Hafmans. In 1959 is de kerk
uitgebreid gerestaureerd. In 1980 vond een
tweede restauratie plaats: de inrichting werd

9. Vrienden van het Wehlse Bos
en Landschap
Loilseweg 1-3
Zondag 11 september van 11.00 to 16.30 uur:
antieke verticale bomenzaag in werking.
Van dik hout zaagt men planken bij de Vrienden
van het Wehlse Bos!
Op het particuliere Landgoed Het Jagershuis
in de Wehlse bossen, die ontstaan zijn door de
‘ontginning’ van de Wehlse heide in 1825, bevinden zich het neoclassicistische monumentale witte woonhuis uit 1832 (van oorsprong
Houtvesterij) en een oude voormalige boswerkschuur. Beide gebouwen zijn erkende gemeentelijke monumenten. In de zagerij staat een antieke bomenzaag, een verticale blokbandzaag
met een wieldiameter van 110 cm. van het merk
Dankaert ,door Het Jagershuis in 1965 gekocht
in België. Oorspronkelijk werd deze aangedreven door een tractor, later door een stationaire
Bernhard dieselmotor en tegenwoordig door
een elektromotor.
De Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en
Landschap gebruiken de zaag op hun zaterdagse vrijwilligerswerkdag om bomen tot planken
en balken te verzagen. Een groot deel van dit
hout uit de bossen van Het Jagershuis en Stil-

gewijzigd, de oude kerkbanken verwijderd en
nieuw meubilair geplaatst.
Naast de kerk staat het kerkelijke ontmoetingscentrum Ons Huis, dat in 1934 werd gebouwd.
Van dit gebouw maken ook diverse Wehlse verenigingen gebruik.
Predikant is ds. Theo Menting (interim).

liwald wordt ook weer gebruikt binnen het bos
en in de rest van de gemeente. Er worden banken, hekwerken, bruggetjes, enz. van gemaakt.
In het Parkbos bij Het Jagershuis, met Keltische
bomenkalender, is onlangs een insectenhotel
gebouwd met eigen hout. Een vorm van duurzaamheid en hergebruik binnen de bron. Ook
het hout voor de deurtjes van de Kabouter-Monumentenroute in Wehl komt uit het bos en
deze zijn door de Vrienden gemaakt.
https://www.vriendenwehlsebos.nl/

In de silo zal een fototentoonstelling van de
Oudheidkundige Vereniging Wehl en een expositie van schilderijen te zien zijn.

ven vanuit het souterrain onder de werkplaats.
Alle machines zijn nog aanwezig en de raamzaagmachine is zelfs nog functioneel al is het
nu wel op een elektromotor.
Er zal gezaagd worden met de grote raamzaagmachine, in de kelder zijn er exposities, in de tuin
zullen beelden tentoongesteld worden. Voor de
kinderen is er een workshop.

Afval kende men niet, want voor alles was
er 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 rookworst en het
overige zaagsel ging naar de leerlooierijen.
Met de stoommachine werd alles aangedre-

Bizetlaan 1, Doetinchem
Rondleidingen zaterdag 10 september van
10.30 uur tot 16.30 uur.

Foto: Jan Meulenbeek

Bezoek ons monumentale pand aan de
Bizetlaan tijdens Open Monumentendag
2022. De school is alleen op zaterdag 10
september open. Rondleidingen zijn er gedurende de hele dag vanaf 10.30 en de laatste rondleiding start om 16.00 uur. Op deze
dag zijn er tevens gratis proeflessen.
De muziekschool is één groot leermonument. Of je nu een instrument wilt leren
bespelen, wilt leren zingen, dansen of toneelspelen, bij Amphion ben je aan het juiste
adres. Vele professionele docenten geven
op deze locatie les in muziek, dans, theater
en musical. Ook voor taallessen als Italiaans,

12. Amphion Filmhuis & leslocatie
De boerderij is omgeven door een stukje bos,
sier- en groentetuin. Voor de aanwezige bijenkasten zijn een drietal onderkomens gemaakt.
Bij de aanplant van de tuin is rekening gehouden met de leefomgeving van de bijen.
Tijdens de Open Monumentdagen is er een keramiekexpositie. De privéverzameling van Trudy
Volman wordt tentoongesteld. Er zullen keramische voorwerpen te zien zijn van een aantal
keramisten, pottenbakkers en aardewerkfabrieken uit de regio en daarbuiten.
Sinds 2010 heeft Trudy Volman er haar bedrijf ‘De
Negelaer creatief’ met creatieve workshops, cursussen en dagbesteding.
www.negelaer-creatief.nl

14. Behoud Stads- en
Ambtsbegraafplaats Doetinchem

Hofstraat 2,
Doetinchem
Bezichtiging
zaterdag 10
september
van 13.00
uur tot
16.30 uur.
Het karakteristieke pand
op de kruising van de
Hofstraat en
Grutstraat is al jarenlang bekend als filmhuis. Voorheen onder de naam Gruitpoort.
Met twee filmzalen worden dagelijks de
beste films vertoond. Ook kun je hier terecht voor een rijk aanbod aan creatieve
lessen en cursussen zoals schilderen, boetseren of edelsmeden.

Spaans of Engels en voor een cursus Nederlandse literatuur kun je terecht in dit karakteristieke pand.
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.
www.amphion.nl

13. Amphion Theater
Hofstraat 159, Doetinchem
Rondleidingen zaterdag 10 september;
om 10.00 uur en om 11.30 uur.
Al vier keer is het Doetinchemse theater uitgeroepen tot Theater van het Jaar. In 2021 is
de gevel vandit pand in ere hersteld. De stenen
buitenkant is vervangen door duurzame zinken
platen. Van binnen is het theater altijd een beleving; tijdens een voorstelling, concert of andere activiteit. Tijdens Open Monumentendag
kun je een kijkje nemen in het pand en kom je
met de rondleiding op plekken die normaal niet
toegankelijk zijn voor publiek.
www.amphion.nl

Op deze locatie is ook JC DTC (Jongerencentrum Doetinchem) gevestigd, dé ontmoetingsplek voor jongeren.

Ambtsbegraafplaats: kruising J.F. Kennedylaan/
Dr. Huber Noodtstraat
Stadsbegraafplaats: tussen Ds. Van Dijkweg en
Hofstraat
De begraafplaatsen zijn vrijelijk te bezoeken.
Als je over de Stads- of Ambtsbegraafplaats
loopt, ligt de geschiedenis letterlijk aan je voeten. De mensen die ons zijn voorgegaan, die
hier hebben rondgelopen, gewerkt, gelachen
en gehuild. Ze hebben echt bestaan. En die historie, dat besef dat we een schakel zijn in de
tijd, dat willen we bewaren. Met respect voor
de graven én een groene omgeving. Je kunt
hier wandelen en mijmeren. Genieten van het
moment, want je ziet hoe vergankelijk het le-

Op het pand staat met mooie letters ‘Stoom
Timmer Fabriek’, maar naast de timmerwerkplaats was er in het souterrain ook nog een
maalderij, fietsenmakerij, een boerderij en later
ook nog een zagerij. Met deze diversiteit aan
bedrijven had de eigenaar voor zijn zonen werk
gecreëerd in het pand.

dragen aan de Stichting BOEi, die het in 2012
restaureerde.

11. Amphion Muziekschool

Mgr. Hendriksenstraat 25, Nieuw-Wehl
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur
en zondag 11 september van 11.00 tot 16.30 uur.

De laatste verbouwingen en veranderingen zijn
uitgevoerd bij de restauratie eind jaren negentig
van de vorige eeuw. Hierbij is, zoveel en indien mogelijk, rekening gehouden met het verduurzamen
van de boerderij. Hierbij valt te denken aan voorzieningen, die getroffen zijn tegen vocht en koude.
Het bouwhistorisch onderzoek is tijdens de Open
Monumentdagen in te zien. Voor de restauratie
van de schuur zijn al eerder stappen ondernomen,
maar of dit doorgang zal vinden is nog niet bekend.

8. Stoomtimmerfabriek
Stationsstraat 30a, Wehl
Zaterdag 10 september 2022 van 10.30 tot 16.30
uur, zondag 11 sept. van 11.00 tot 16.30 uur.

10. Boerderij De Negelaer

Deze historische boerderij draagt de naam De Negelaer en is plaatselijk , vooral onder de ouderen,
bekend onder de naam De Negelder. Deze naam
komt voor op kadastrale kaarten uit 1735 en 1865.
Dat het om een zeer oude boerderij met bijbehorende schuur (gedeeltelijk ingestort) gaat, blijkt uit
een bouwhistorisch onderzoek, dat in 2019 is uitgevoerd. Door de eeuwen heen hebben verschillende verbouwingen en veranderingen plaatsgevonden, waardoor de huidige situatie is ontstaan.

De hoge silo is gebouwd in 1956 in zogenaamde shake-hand-architectuur, een stijl
waarin men traditioneel metselwerk aan de
buitenkant combineerde met modern gewapend beton aan de binnenkant. De gemeente Doetinchem plaatste het complex
als industrieel erfgoed op de gemeentelijke
monumentenlijst. Vervolgens is het overge-

www.amphion.nl

Je kunt met een QR code de verschillende verhalen van en op de begraafplaatsen ter plekke
beluisteren en zo het verleden beleven.

ven is. Alsof onze voorgangers willen zeggen:
Kop op, geniet van het leven!

Bij de VVV Doetinchem, Burg. Van Nispenstraat
2, zijn gratis twee fietsroutes ‘Gelegen in het
groen’ te verkrijgen langs de 18 begraaflocaties
die de gemeente Doetinchem rijk is.

De vrijwilligers van de
Stichting Behoud Stadsen Ambtsbegraafplaats
Doetinchem onderhouden samen met de gemeente Doetinchem en
BUHA de beide begraafplaatsen.
www.stadsenambtsbegraafplaats.nl

15. Brouwerskamp, oase van rust
en groen

Het uit 1951 daterende hofje telt 28 woningen
en acht appartementen. Het heeft een prominente rol gespeeld in de ouderenhuisvesting
van Doetinchem en is beeldbepalend voor zijn
omgeving. Het heeft een sterke ensemblewerking en prachtige decoratieve elementen uit de
wederopbouwperiode van de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Ook het natuurlijk groen op
het binnenterrein met vijf monumentale acacia’s mag er zijn.

Brouwerskamp, Doetinchem
Vrijelijk te bezoeken.
De Brouwerskamp, dat de hele dag kan worden bezocht, is een oase van rust en groen aan
de rand van de binnenstad. Nietsvermoedende
bezoekers reageren volgens de bewoners altijd
enthousiast en verwonderd op Doetinchems
enige hofje. “Dat zoiets nog bestaat! Wat leuk!
Wat een knusse huisjes en mooie bomen!” Het is
een greep uit de veelheid aan reacties.
De Brouwerskamp zit voor het eerst in de route van Open Monumentendag. Dat is niet zonder reden. Het is onzeker of het hofje over een
aantal jaren in zijn huidige vorm en aanzien nog
bestaat. Eigenaresse Sité Woondiensten sluit
sloop en vervangende nieuwbouw niet uit. De
corporatie zet stevig in op duurzame en ener-

giezuinige woningen. De vraag is of dat lukt met
de Brouwerskamp, want de woningen staan te
boek als tochtig en lastig te verwarmen.
De Historische Vereniging Deutekom maakt zich,
samen met twee erfgoedverenigingen, sterk
voor behoud en bescherming van het hofje. Ze
menen dat een monumentenstatus daarvoor de
beste garantie biedt.

Aart Wulfert van Dijkhuizen (1903-1983), in
Doetinchem jarenlang directeur Openbare
Werken, had de supervisie bij het ontwerp waar
J. Hellenthal nauw bij was betrokken.

Informatiecentrum op de Algemene Begraafplaats, Loolaan 33A, Doetinchem
Zondag 11 september van 11.00 tot 17.00 uur.

Op Open Monumentendag probeert de Catharinakerk te laten zien dat zij aan de hele gemeenschap toebehoort en voor iedereen een
plek van bezinning, maar ook van culturele,
maatschappelijke en religieuze activiteiten is.

Ook beladen erfgoed hoort bij de geschiedenis
De primaire doelstelling van Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) is het vastleggen van
hetgeen er tijdens de Tweede Wereldoorlog is
gebeurd om zodoende die geschiedenis door
te kunnen geven aan de volgende generaties.

17. Driekoningenkapel
Gasthuissteeg 2, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.
De kapel is een eenvoudig bakstenen kerkje
aan de Gasthuissteeg. In de gevels vallen de
gebrandschilderde ramen op, waarvan de
middelste de aanbidding van Jezus door de
drie koningen uitbeeldt. Verder is kenmerkend dat op het ranke torentje geen haan
staat, maar een zwaan, het symbool van de
lutheranen.
Oorspronkelijk was de kapel een onderdeel van
het gasthuis, waarin vanaf het midden van de
14e eeuw armen werden ondersteund en doortrekkende vreemdelingen onderdak vonden.
Ook was er een vertrek voor zieken. Aan de kapel was een priester verbonden die drie keer in
de week de mis las.
Tijdens een grote verbouwing van het gasthuis tussen 1460 en 1500 kreeg de kapel zijn
huidige verschijningsvorm. Op 10 september is er een expositie.

20. Havezathe Hagen
(Kasteel de Kelder)
Kelderlaan 11, Doetinchem
Zaterdag 10 september en zondag 11 september
van 10.30 tot 16.30 uur.

21. Kunstenaarsnetwerk Het Web
Doetinchem
Klootsemastraat 1, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 uur tot
16.30 uur en zondag 11 september van 11.00
uur tot 16.30 uur.

Daarnaast zet SDH zich in om objecten in stand
te houden. Dat betreft onder meer de nog resterende koch-bunkers rond Doetinchem. En-

Havezathe Hagen, beter bekend als Kasteel de
Kelder is met omliggend landgoed een pareltje op een bijzondere locatie in Doetinchem.
De historie loopt tot diep in de middeleeuwen.
Na een brand in 1656 is het meerdere malen
verbouwd. Tot de 20e eeuw is het in gebruik
geweest als jachthuis en zomerverblijf van de
landadel. In 1902 kwam het in het bezit van
de familie Beelaerts van Blokland en werd het
opengesteld voor het publiek. Het werd o.a.
een onderkomen voor het streekmuseum en
de padvinders. Het is nu een unieke locatie
voor het voltrekken van huwelijken, recepties
en andere festiviteiten.
Nadat in 1972 het museum uit de Kelder was
vertrokken besloot jonkheer Floris Beelaerts
van Blokland tot algemene restauratie, rekening houdend met duurzaamheid. De slotgracht uit 1790 werd uitgegraven en mede
gevuld met opgevangen regenwater van het
Slingeland Ziekenhuis. Voor de oprijlaan kwam
een fraaie ijzeren toegangspoort met het familiewapen. In de tuin naast het kasteel liggen
zonnepanelen voor eigen gebruik.

Voor de expositie Herfstsalon 2022 presenteren de kunstenaars van het WEB zichzelf met
nieuwe kunst. Gevraagd is het thema DUURZAAMHEID daarin mee te nemen.
Het Web heeft sinds 2019 tijdelijke huisvesting
gevonden in ‘de Flat’ van de Kruisberg, een gebouw dat dateert uit 1899 en dat lange tijd gediend heeft als heropvoedingsgesticht en later
als gevangenis voor jongens. De authentieke
details in het gebouw bieden een prachtig decor voor allerlei vormen van kunst.
In het licht van het thema Duurzaamheid, kunnen we stellen dat het WEB zeer duurzaam
omgaat met het gebruik van de ruimten in de
Flat en het gebruik van energie. De Flat wordt
alleen voor bijeenkomsten en exposities gebruikt in de maanden april tot en met september. Dan hoeft er niet gestookt te worden in de

Simonsplein, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.
De Catharinakerk, een plaats van herinnering
en herdenking, maar ook van mooie concerten en interessante exposities die er regelmatig plaatsvinden. De beeldbepalende kerk van
de stad Doetinchem is altijd een plek geweest
om van te genieten, vanwege zijn mooie interieur en het imposante Flentrop-orgel.

18. Stichting Doetinchem Herdenkt

Dat verzamelen, optekenen, archiveren en bewaren heeft niet alleen betrekking op verhalen en
getuigenissen, maar ook op materiële zaken. SDH
verzamelt daarom ook gebruiksvoorwerpen, foto’s, documenten, dagboeken en archiefstukken.
Die spullen krijgen een plek in het archief van
het Ecal of in het WOII-Informatie- en Documentatiecentrum van SDH dat is gevestigd in
het voormalige uitvaartcentrum op de Algemene begraafplaats aan de Loolaan. Op die
begraafplaats houdt SDH geregeld rondleidingen. Dan worden bij de graven van geallieerde
vliegeniers, verzetsmensen, NSB’ers, bombardementsslachtoffers en dwangarbeiders hun
levensverhalen verteld. Een aantal graven verkeert echter in slechte staat; stenen zijn verzakt
of gebarsten en soms zijn namen niet meer te
lezen. SDH ziet het dan ook als haar taak om
bij te dragen aan het onderhoud en het herstel
van die graven om ook in de toekomst de verhalen te kunnen vertellen.

16. Catharinakerk

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag duurzaamheid. Op 10 september
zal ook in de kerk over dit thema gesproken worden. De inleider van het gesprek is
Jan Drenthel. Verder is Windkracht 10 uitgenodigd voor de muzikale omlijsting van
het geheel en is er een kleine boekenmarkt
rond het thema duurzaamheid.

Foto: graven van slachtoffers van het bombardement van 21-3-1945
kele bunkertjes zijn inmiddels opgeknapt of
zichtbaar of toegankelijk gemaakt.
Ook in de voormalige gevangenis De Kruisberg
spant SDH zich in om in een vleugel met cellen
de geschiedenis te vertellen. Een van de cellen
is daarom zoveel mogelijk op authentieke wijze ingericht. Het complex staat echter te koop.
De toekomstige bestemming is dan ook op dit
moment onzeker. Het cellencomplex waar honderden verzetsmensen zaten opgesloten en na
de bevrijding bijna 1300 NSB’ers, zou in alle gevallen behouden moeten blijven en opgeknapt
moeten worden.
Immers, ook beladen erfgoed hoort bij onze
geschiedenis.

Kom binnen en u waant zich onder het genot van
een drankje honderden jaren terug. Bij restauratie zijn handgevormde bakstenen gebruikt. Vanuit het souterrain is een wenteltrap aangebracht,
die de verbinding vormt met de bovenste verdieping. Een staaltje van ouderwets vakmanschap.
Aan de wand hangen jachttrofeeën van wild, geschoten tijdens de jacht op het landgoed.
Afval wordt bij de Kelder zoveel mogelijk gescheiden. Tijdens de Open Monumentendagen
staat er bij het kasteel een mobiele recyclingfabriek. We laten u zien dat plastic een waardevolle
grondstof is en wat ervan gemaakt kan worden.
www.kasteeldekelder.nl

ruimten. Er wordt geëxposeerd op zaterdag en
zondag, hetgeen betekent dat er alleen op die
momenten elektriciteit wordt gebruikt. Water
wordt er niet getapt. Zeer duurzaam, maar dit
gebeurt noodgedwongen.
Kunstenaarsnetwerk het WEB heeft de wens
dat hierin verandering komt. In de expositie
Herfstsalon geven kunstenaars hier uiting aan.
In 2012 richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem
De Groene Grachten op met de woorden: “Als
zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam
kan, dan kan het toch overal.” Sindsdien maken ze impact met het verduurzamen van gebouwen en gebieden, door te beginnen met de
moeilijkste panden.
De Kruisberg en in het bijzonder de Flat zou
een mooi project kunnen zijn om te verduurza-

19. Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers
IJsselkade 13, Doetinchem
Zaterdag 10 september van
10.30 tot 16.30 uur.
Archiefonderzoek, papierrestauratie en molens bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Altijd al onderzoek willen doen naar je Achterhoekse of Liemerse voorouders, naar de
geschiedenis van de streek waarin je woont
of uitleg willen hebben over onderzoek in
oude documenten? Op zaterdag 10 september staan de medewerkers van het Erfgoedcentrum voor je klaar om je te begeleiden
bij je onderzoek. Op www.ecal.nu tref je de
beschrijvingen van alle archieven uit onze
collectie aan en onder ‘Hulp bij onderzoek’
informatie over allerlei archiefbronnen.
Onze collectie bestaat voornamelijk uit papier. Dit is aan allerlei vormen van slijtage onderhevig. Om dit papieren archief voor verval te behoeden en te verduurzamen, wordt
het waar nodig gerestaureerd. Gedeeltelijk
gebeurt dit in eigen huis. Onze restaurateur
geeft er op 10 september uitleg over.
Eeuwenlang waren water- en windmolens de
voornaamste leveranciers van energie. In de
archieven van het Erfgoedcentrum tref je veel
informatie aan over (voormalige) molens in de
Achterhoek en Liemers. Op Open Monumentendag geeft een selectie uit deze archieven
een interessant beeld van deze duurzame
energieverschaffers. Naast informatie over de
Doetinchemse Walmolen, Benninkmolen en
Auroramolen, tref je onder meer informatie
aan over molens uit Eibergen en Winterswijk.
Tijdens rondleidingen door onze depots krijg je een indruk van onze collectie
en hoor je interessante verhalen over de
streekgeschiedenis. Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag op 10
september 2022 bij het Erfgoedcentrum op
www.ecal.nu

men, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van deze
prachtige galerie.
De Herfstsalon is te bezoeken van 13 augustus
tot en met 2 oktober 2022, zaterdag en zondag
van 13-17 uur.
www.hetwebdoetinchem.nl

24. Walmolen

malen door de enige zoon van de vorige eigenaar, dhr. Harbers. Het is een stenen grondzeiler met een gevlucht van 22 meter. De molen
heeft vroeger op de Houtkamp bij de Veemarkt
gestaan. Voormalig café Ketz op de hoek van
de Veemarkt was vroeger het ‘muldershuus’.

22. Molen Aurora
Auroraweg 6B, Dichteren, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.
De Dichterense molen Aurora is in de herfst
van 1978 weer in gebruik gesteld en werd be-

In een oude oorkonde van 1459 is al sprake
van een windmolen. Volgens de Geschiedenis
van Doetinchem door Lovink, werd de molen
in 1621 door blikseminslag vernield waarna hij
weer als standaardmolen is herbouwd. Op 9
november 1800 werd de molen door een hevige storm omgeblazen. Als opvolger werd opnieuw een standaardmolen gebouwd welke de
naam Aurora kreeg. De molen heeft daarna nog
vele jaren op de Houtkamp gemalen. Nadat de
molendwang rond 1820 was opgeheven, ontstond in Dichteren de behoefte aan een eigen
molen. Het heeft even geduurd maar in 1870
werd de Aurora naar Dichteren verplaatst. Met
onderdelen van de standaardmolen werd een
ronde stenen grondzeiler gebouwd. Na vele
jaren gemalen te hebben en door concurrentie van machinale maalderijen kwam ook hier
het verval. Inmiddels is de molen weer volledig
maalvaardig gerestaureerd.

IJsselkade 30, Doetinchem
Zaterdag 10 september
van 10.30 tot 16.30 uur.

23. Benninkmolen
Varsseveldseweg 252, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.

25. Paskerk
Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.
Duurzaamheid karakteriseert het christendom
vanaf zijn oorsprong. Een bezoek aan de Paskerk is alleen daarom al welkom. Misschien kun
je zeggen dat het thema ook een goede typering van de Paskerk is, zoals ze zich als gebouw
aan de bezoeker presenteert. Het interieur is
een stil glanzende uitstraling van schoonheid
en blijdschap. De sfeervolle indirecte verlichting verwent je ogen. Om dat interieur heen
de robuuste buitenkant van de kerk, die in
1934 werd gebouwd maar de indruk wekt daar
al eeuwen te staan en niet van haar plaats te
zullen gaan. De Paskerk is een van de twee eucharistische centra van de grote regioparochie
Maria Laetitia. De kans dat ze blijft, is groot.
Mooi! Kom kijken, hoe meer mensen haar in
hun hart sluiten, hoe meer en langer ze ‘van
ons’ in Doetinchem is.

De deuren staan open. Kom je rond het hele
uur, dan golft het orgelspel van Ton Sedee je
tegemoet. Binnen is er koffie, thee en ‘iets erbij’.
Laat het mooie interieur op je inwerken. Desgewenst geeft Ineke Aaldering nadere informatie
en uitleg. Je gaat op de tonen van het orgel en
met de folder met foto’s en beschrijvingen van
stadskenner Theo Rougoor weer naar buiten.
www.maria-laetitia.nl

26. Stadsmuseum Doetinchem

Het Stadsmuseum wil
graag aansluiten bij het
thema van The Passion
met een unieke kunsttentoonstelling.
Het
concept The Passion
in Art is een eigentijdse
(kunst) verbeelding van
het lijdensverhaal van
Christus en “dat is een
belangrijk aspect van
het lijdensverhaal in het algemeen”, aldus Esther
Ruesen, directeur. Het gaat in essentie over het
lijden van de mensheid in alle tijden.

Burgemeester van Nispenstraat 2, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 uur tot
16.30 uur en zondag 11 september van 11.00
uur tot 16.30 uur; gratis.
Dompel je onder in kunst en historie
In hartje Doetinchem stap je zo vanuit het heden het verleden in. Het Stadsmuseum dompelt je onder in de bewogen geschiedenis van
Doetinchem. Ontdek hoe een kleine agrarische
nederzetting uitgroeide tot een moderne stad
met regionale functies. Proef de sfeer van het
Doetinchem van lang geleden. Luister naar de
verhalen van de inwoners van toen en nu bij de
maquette van de vooroorlogse binnenstad.
Maar het Stadsmuseum heeft meer te bieden,
veel meer! Zo bewonder je er prachtige kunst
van diverse Doetinchemse en Achterhoekse

28. Villa Wanrooy: Eetwinkel van
Mien & Boetiekhotel
Grutstraat 49, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur.
Het hotel is vernoemd naar het pand. Villa
Wanrooy werd in 1881 gebouwd door de leerlooier Struben, op de plek van de in 1862 gesloopte Grutpoort. Rond 1930 werd het pand
gekocht door de familie Wanrooy, die een
schildersbedrijf had. Schildersbedrijf Wanrooy
is tot 2003 in het pand gevestigd geweest. De
bijzondere glas-in-lood ramen zijn van hun
hand. Van 2008 tot 2014 zat er een daklozenopvang in het pand. Daarna heeft het leeg gestaan tot eind 2019. Toen hebben we de hamer
opgepakt, het pand ingrijpend laten renoveren
en omgetoverd tot wat het nu is.

Op de plaats van de huidige molen in het
buurtschap IJzevoorde aan de Varsseveldseweg stond vroeger een kleine stenen grondzeiler, gebouwd in 1856 door B. Vels. Aangezien de molen in slechte staat verkeerde, werd
hij in 1920 gesloopt. De in Zelhem staande
Buursinkmolen werd aangekocht en overgebracht naar Doetinchem, waar hij op een stenen voetstuk werd geplaatst. De molen is eind
jaren zeventig door de gemeente Doetinchem aangekocht, waarna met de restauratie
werd begonnen. Na de restauratie is de molen
in 1980 in al zijn luister officieel in gebruik genomen. Het is een mooi staaltje van molenbouw geworden met zijn bekleding van houten schaliën. De molen, welke aanvankelijk de
naam Velsmolen droeg, is na de restauratie in
1980 omgedoopt in Benninkmolen. Het bestuur van de stichting Doetinchemse Molens
heeft tot deze naamswijziging besloten, omdat de familie Bennink vanaf de herbouw in
1921 zo nauw met deze molen verbonden is
geweest dat hij algemeen de ‘molen van Bennink’ of Benninkmolen werd genoemd.

Foto: Pieter Delicaat
kunstenaars. Er is een interessante wisselexpositie The Passion in Art.
De aanleiding van de expositie was dat Doetinchem dit jaar de gaststad van The Passion was.

De aanliggende walwoningen zijn deels gebouwd op de oude stadsmuur en vertegenwoordigen daarmee een stukje bijzondere historie
van Doetinchem. In deze walwoningen komen
de beheerderswoning en 2 hotelappartementen
met beneden living, boven slapen en douchen.
Er zijn geen rondleidingen, maar iedereen is
van harte welkom om ons pand Villa Wanrooy
te bezoeken, en zelf op onderzoek uit te gaan.
Neem een kijkje in onze stadstuin, en onder het
genot van een lekker kopje koffie met taartje,
bekijk je de muren van de laatste walwoningen
van Doetinchem.
Een aantal van onze ‘smaak’-hotelkamers zijn
tussen 12.00 en 14.00 te bewonderen.
Wees welkom

Dit alles heeft zijn thuis in een historisch pand
met een heel eigen verhaal.

www.stadsmuseumdoetinchem.nl
e-mail: info@stadsmuseumdoetinchem.nl

De Walmolen
is een ronde
stenen bovenkruier met stelling en heeft
een vlucht van
23 meter. De
voorganger
van deze molen was, zoals
bijna altijd, een
standaardmolen. In 1850
is deze door
een brand verwoest. De molen is toen herbouwd als een stellingmolen en
in bedrijf geweest tot 1908. Eerst als runmolen, voor het malen van eikenschors voor de
leerlooierijen en daarna als korenmolen. In
1910 is al het buitenwerk van de molen gesloopt zodat alleen een ‘doofpot’ overbleef.
Hij dreigde in 1961 gesloopt te worden maar
werd door een actie van de burgerij van Doetinchem gered van de slopershamer. En zodoende prijkt er sinds 1965 weer een prachtige molen op de voormalige stadswal van
Doetinchem, hetgeen hem dan ook de naam
van Walmolen heeft bezorgd. Het is een korenmolen en daartoe ook volledig ingericht.

27. Erfgoed De Stadswal
Van Nispenstraat 19-21, Doetinchem
Zaterdag 10 september van 10.30 uur tot
16.30 uur.
In 1880 gaf de toenmalige dominee J. van
Dijk de opdracht om de kerk te bouwen voor
de Hervormde Zendingsgemeente. Een jaar
later werd de kerk al in gebruik genomen en
kreeg het de naam Predik het Evangelie. Dit
was één van de belangrijkste doelstellingen
van ds. Van Dijk. Het gebouw staat op de restanten van de oude stadswal. Het was destijds
de eerste uitbreiding van de stad buiten het
historische stadscentrum. De kapel is één van
de weinige negentiende-eeuwse gebouwen
die is overgebleven aan de Van Nispenstraat.
Eind jaren zestig van de vorige eeuw kwam
de kapel – zoals het gebouw in de volksmond
heet – in eigendom van de plaatselijke Baptistengemeente. De kapel is gebouwd in eclectische stijl en heeft daarbij neoclassicistische
en neogotische kenmerken. Vooral de voorgevel van het gebouw is eclectisch terwijl de
pastorie ernaast vooral neoclassicistisch is.
Begin 21e eeuw zijn door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving scheuren ontstaan in het gebouw. Ook werd duidelijk dat
het dak van de kapel toe was aan een grondige opknapbeurt.
Inmiddels is het pand gekocht door een
gepassioneerde ondernemer, die hart heeft
voor ‘ons’ prachtige gebouw. Na een grondige renovatie en onderhoudsbeurt is het
pand omgedoopt tot Erfgoed De Stadswal.
Het gebouw is in hoofdvorm en detaillering
goed bewaard gebleven en valt op door de
gaafheid van de detailleringen. Het interieur
is nog grotendeels oorspronkelijk.
In de Stadswal worden voorstellingen gehouden, maar ook rouw- en trouwdiensten,
feesten en partijen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.
www.destadswaldoetinchem.nl of bel voor
informatie 06 22397925

