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Uitgelicht     
Drie exposities op Landgoed Hackfort
Landgoed Hackfort is de hoofdlocatie voor 
de Open Monumentendag Bronckhorst. 
Hier zijn drie exposities te bezichtigen. Van-
af het monumentale hek van het kasteel 
staan grote panelen opgesteld waarop de 
Bronckhorster monumenten met prachtige 
foto’s en mooie verhalen worden uitgelicht. 
De wandelroute loopt door de kelders van 
het kasteel. Meteen valt het middeleeuwse 
kruisgewelf op. In dit labyrint van vertrekken 
wordt de geschiedenis van het kasteel beel-
dend verteld. Hier is nog de oude waterput 
en de stoere keuken, dit was het kloppend 
hart van het kasteel. Buiten gekomen ver-
rast de Oudheidkundige Vereniging Oud 

Vorden belangstellenden met een expositie 
over de boerderijen van Hackfort.

Na deze exposities is er gelegenheid om de 
historische moestuin van het kasteel te be-
zoeken. Vrijwilligers van Natuurmonumen-
ten vertellen graag over de vergeten groen-
ten zoals kardoen en palmkool. En natuurlijk 
nodigt het gezellige terras van de Keuken uit 
om even te pauzeren.

De exposities zijn gratis te bezoeken maar 
uitsluitend op basis van reservering. Aan-
melden voor een bezoek kan op 
openmonumentendagbronckhorst.nl

Voorbereiding tot in de puntjes verzorgd
Open Monumentendagen 
Bronckhorst kunnen van start

Door Liesbeth Spaansen

BRONCKHORST - In kasteel Hackfort in Vorden kwamen op 1 september de 
vrijwilligers bijeen die zich inzetten voor de organisatie van de BankGiro Loterij 
Open Monumentendag Bronckhorst 2020. Na alle tegenslagen vanwege 
corona, staat het programma alsnog als een monument. Voorzitter van 
Stichting Monumentendag Bronckhorst Han van der Lans is tevreden over 
hoe de dagen uiteindelijk kunnen worden ingevuld. De vrijwilligers kregen een 
update over de laatste ontwikkelingen en zetten de puntjes op de i over de 
taken die op zaterdag 12 en zondag 13 september moeten zijn geregeld.

Fietsen en wandelen
Vijf fi etsroutes zijn tijdens de Open Mo-
numentendag te volgen, om de vele mo-
numenten van Bronckhorst vanaf de weg 
te kunnen bekijken. De routes lopen door 
de kernen en buitengebieden en zijn ruim 
dertig kilometer lang. Er zijn ruim twintig 
locaties die in het weekend meedoen aan 
de Open Monumentendag Bronckhorst, 
waaronder kerken, molens en musea. In 
het stadje Bronkhorst is een gids die de 
mooiste plekjes laat zien en in Baak kan 
men wandelen met een gids door het park 
van Huis Baak.

De Lambertikerk in Zelhem, de  Remigi-
uskerk in Steenderen, de Remigiuskerk in 
Hengelo en de Dorpskerk Vorden bieden 
een muzikaal programma, met een hoofd-
rol voor de veelal monumentale orgels.

Corona
Vanwege de verplichte maatregelen van 
de overheid en het RIVM betre� ende co-
rona, zijn alle vrijwilligers het monumen-
tenweekend genoodzaakt toe te zien op 
het naleven ervan. Voor monumenten die 
opengesteld zijn, wordt het Protocol Mo-
numenten toegepast. Hierin staan de voor 
dit weekend geldende regels.

Onze vrijwilligers
Met gepaste trots biedt Stichting Open Monumentendag Bronckhorst dit programma 
aan. Dank aan de monumenteneigenaren waar belangstellenden dit weekend gratis 
worden ontvangen. En ook dit jaar zijn er weer vele uren werk verzet door een grote 
groep vrijwilligers die wij hartelijk danken voor hun inzet. Kijk maar eens op de website, 
die is dit jaar gebouwd en nu al gevuld met heel veel foto’s, verhalen, documentatie, 
fi etsroutes, video’s, een spel en meer. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de ko-
mende jaren.

Onze partners
Om de investeringen te bekostigen is gezocht naar nieuwe partners en die zijn ook ge-
vonden. Bronckhorst telt immers vele gezonde bedrijven, die zelfs in deze tijd willen 
bijdragen. Allereerst veel dank aan trouwe hoofdpartner Bouwbedrijf de Vries in Hum-
melo, samen met de gemeente steunt de Vries de stichting al vele jaren, hulde. Dan de 
nieuwe hoofdpartners, Boerman Kreek Architecten uit Steenderen, gespecialiseerd in 
duurzame oplossingen voor restauratie van monumenten en De Gouden Karper in Hum-
melo, gerenommeerd, een begrip in de Achterhoek en ver daarbuiten. Op de volgende 
pagina’s zijn alle partners vermeld, met trots. De stichting hoopt de lijst de komende 
jaren fl ink uit te kunnen breiden, immers wie is er niet begaan met de Bronckhorster 
monumenten?

Onze vrienden
Wie de stichting ook wil steunen met een eenmalige vriendenbij-
drage kan dat eenvoudig doen via de QR-code hiernaast, ga naar de 
website www.openmonumentendagbronckhorst.nl of schrijf 
een bijdrage over naar rekening NL68 RBRB 0918 1973 17 t.n.v. 
Stichting Openmonumentendag Bronckhorst te Vorden.

Onze veiligheid
De opengestelde monumenten hebben alle vereiste maatregelen genomen om hun 
gasten veilig te kunnen laten genieten van het erfgoed. Volg de instructies op en houd 
afstand, dan blij�  iedereen gezond.
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers: Aart, Anton, Ceciel, Gerda, Gerdy, Gijs, Han, Henk, 
Joyce, Roelof, Rolf, Ste� an, Theo, Wim, Wim en vele anderen!

Onze fotografen 
Anton Baars • Gijs Boelaars • Gerda Ellenkamp • Wim van Hof • Theo Janssen 
Han van der Lans

12 - 13 
september 
2020

www.openmonumentendagbronckhorst.nl



Fietsroute 
Steenderen
Lengte: 30 km Aantal monumentenstops: 27

Deze route start op de parkeerplaats bij 
het TOP aan de Onderstraat van Bronk-
horst. De fi etsroute gaat via de Bronk-
horster molen op weg naar Baak, rich-
ting de kerktoren van de H. Martinuskerk. 
Halverwege linksaf slaan door de Baker-
waarden tot aan de Zutphen-Emme-
rikseweg, één van de weinige historische 
heerwegen en nog steeds de hoofdweg 
door dit voormalige riviermoerasgebied 
ten tijde van het Hertogdom Gelre.
Het kerkplein van de Baakse Martinus-
kerk is het pauze-moment. Bezoek de 
expositie in de kerk, meld aan bij het 
Wapen van Baak voor de rondleiding bij 
Huize Baak en bestel een verfrissing.
Verlaat Baak en bezoek de geheimzin-
nige Baakse Kapel ruïne aan de Hof-
straat. Daarna door naar Steenderen 
waar zowel de St. Willibrorduskerk als de 
Remigiuskerk met beroemd orgel wor-
den aangedaan. Van Steenderen via het 
Plantenbos door het buitengebied en 
de Lamstraat, langs het Zwarte Schaar 
over de IJsseldijk naar het prachtige his-
torische kerkje van Olburgen, naar de 
korenmolen De Hoop in Rha en naar het 

Spieker Spaensweert waarover de eige-
naar uitleg gee� . Sluit de route af in het 
historische stadje Bronkhorst. Vanaf de 
Kapel (P-fi etsen) in het centrum wordt 
een rondleiding gegeven langs de vele 
monumentale hoogtepunten van het 
stadje.

Fietsroute 
Hummelo-Keppel-Drempt
Lengte: 34 km Aantal monumentenstops: 39

De route begint op het TOP tegenover 
kasteel Keppel. Vandaar gaat de fi et-
stocht door de uitgestrekte weilanden 
van het buitengebied van Eldrik tot aan 
Doesburg. Hier wordt de IJssel overge-
stoken. Ga langs Drempt via het buiten-
gebied naar Hoog-Keppel en fi ets via het 
landgoed Ulenpas naar het buitengebied 
van Hummelo. Aangekomen in het be-
schermde dorpsgezicht Hummelo is het 
beter om van de fi ets af te stappen en 
de monumenten wandelend te bekijken, 

met voor Huys 1810 het standbeeld van 
Normaal. 
Tip: Het lommerrijke terras van De Gou-
den Karper is startpunt voor een mooie 
wandelroute over Landgoed Enghuizen.
De fi etsroute loopt vervolgens richting 
Zelhem en weer terug naar Laag-Kep-
pel, ook beschermd dorpsgezicht en het 
beste wandelend te bekijken. Wie geluk 
hee�  ziet de draaiende watermolen; 
zo niet, kijk dan op het YouTubekanaal 
OpenmonumentendagBronckhorst.

Fietsroute 
Vorden
Lengte: 31 km  Aantal monumentenstops: 27

De prachtige omgeving van Vorden no-
digt uit om op pad te gaan. Startend bij 
de Dorpskerk gaat de route in noorde-
lijke richting en komt daarbij langs de be-
graafplaats en sportvelden. Deelnemers 
doen Kranenburg aan met karakteristie-
ke boerderijen, het Heiligenbeeldenmu-
seum en pastorie.
Fietsend door buurtschap Linde is een 
gedenkplaats en de molen te zien. 
Daarna via buurtschap Delden waar 
monumentale boerderijen het land-
schap sieren naar Wichmond en Vierak-

ker, Landgoed Suideras en de mooiste 
kerk van Gelderland. Is het landschap 
overwegend bos en weiland, hier zijn de 
uiterwaarden van de IJssel vlakker, dus 
op weg naar Theetuin Vierakker voor 
een rustpunt. Fiets eerst een klein stukje 
terug naar het prachtige landgoed Hack-
fort met de karakteristieke boerderijen 
en het Kasteel met bijgebouwen. Vanaf 
hier gaat de tocht terug naar het dorp en 
is de Hackforter windmolen (draaiend) 
te zien.

Fietsroute 
Zelhem-Velswijk
Lengte: 35,5 km Aantal monumentenstops: 31

Vertrekpunt van de route is op het Stati-
onsplein bij TOP-Zelhem. Verlaat na een 
bezoek aan de Lambertikerk het centrum 
van Zelhem en fi ets naar Museum Smede-
kinck, dat is zeker een bezoek waard, om 
daarna door verschillende landschaps-
types te fi etsen. Vele soorten boerderijen 
geven een prachtige weergave van het 
boerenbestaan van weleer. Voor het eerst 
dit jaar is het mogelijk om rijksmonument 

Coops Molen te bezichtigen. De molen is 
volledige gerestaureerd en draait tijdens 
het weekend. Na een fl inke omzwerving 
langs velden, paden en bossen, is bij Land-
goed Het Zand een blinkend wit in het bos 
te zien, het rijksmonument Badhuis aan 
het Pikgat. De eigenaren Wim en Gradus 
Eenink laten deze unieke plek graag zien.

• Gemeente Bronckhorst
• Timmer- en Aannemersbedrijf De Vries, 

Hummelo
• De Gouden Karper, Hummelo
• Boerman Kreek Architecten, Steenderen
• Mudde-coaching, Doetinchem
• Fotografi e Wim van Hof, Laag-Keppel

• Natuurmonumenten
• Welkoop Tuincentrum, Toldijk
• Wolfers-Event, Zelhem
• Vishandel Jan Ruizendaal, Spakenburg
• Van der Lans Antiek, Hummelo
• Firimass RegioBank, Zelhem
• Kaarsenmakerij Bronkhorst

• Friso Woudstra Architecten BNA, Vorden
• Ryan’s, Laag-Keppel
• Schildersbedrijf De Kastert, Hummelo
• SenS Online Solutions, Almere
• Kunst of Art, Laag-Keppel
• Spar Hummelo
• Home Sweet Home & Garden, Hummelo

• Achterhoek Nieuws, Lichtenvoorde
• Huys 1810, Hummelo
• Bouwbedrijf Jolink, Hummelo
• Garvo, Drempt
• Houtzagerij Gelderland
• Köhler-Wissink, Hengelo
• Chocolaterie Magdalena, Bronkhorst

• Aannemersbedrijf Ruiterkamp, Vorden
• Veldheer Kachels, Hummelo
• Gerrits Makelaardij, Hengelo
• FF naar Steef, Hummelo
• Smederij Oldenhave, Vorden
• Snackhuus Hummelo Cafetaria Pizzeria
• Bouwbedrijf Weijman, Baak

• Witteveen Hoveniers, Hummelo
• Zorghotel De Gouden Leeuw, Laag-

Keppel
• Slaapspecialist, Drempt
• Hotel Leemreis, Hengelo

Fietsroute 
Hengelo
Lengte: 33 km Aantal monumentenstops: 25

Het startpunt van de route is bij het 
TOP in het centrum van Hengelo aan de 
Bleekstraat. In het centrum van het dorp 
zijn meteen al twee monumenten bekij-
ken. Allereerst de imposante Remigius-
kerk: een prachtige, stijlvol gerestaureer-
de kerk, waarvan het oudste gedeelte al 
zo’n negenhonderd jaar oud is. Bekijk het 
sfeervolle stiltecentrum (ooit in gebruik 
als ‘boevenhok’) en de prachtige middel-
eeuwse fresco’s.

Direct daarnaast is het sfeervolle Ho-
tel Langeler aan de Spalstraat 15. Maak 
vanaf het TOP een rondje door het dorp 
en verlaat aan de Zelhemse kant Henge-

lo om via Keijenborg een prachtige route 
door de landelijke omgeving weer naar 
Hengelo terug te fi etsen. Verlaat hier aan 
de Ruurlose kant Hengelo en fi ets langs 
landerijen en mooie boerderijen via het 
bosrijke Landgoed Zelle en het buurt-
schap Varssel met de golfbaan weer 
richting Hengelo.
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met voor Huys 1810 het standbeeld van 

Tip: Het lommerrijke terras van De Gou-

Uitgelicht     
Orgelmuziek en kunst in de 
Lambertikerk
In de Lambertikerk tonen kunstenaars 
Hanneke Vleugel en Job de Gelder hun 
werk, geïnspireerd door hergebruik van 
oude materialen en zijn er foto’s en tekst 
over de geschiedenis van de Lamberti-
kerk, samengesteld door Gerrit Wesselink.
Organist Jan Buunk verzorgt zaterdag om 
10.30 en 13.30 uur een orgelconcert. Hij 
speelt koraalpartita’s ‘Was Gott tut, das 
ist wohlgetan’ van Pachelbel en ‘Jesu, 
meine Freude’ van Walther. Organist 
Klaas van Marle speelt op zondag om 

13.30 en 14.30 uur diverse stukken uit de 
Romantiek, de Barok en het Classicisme.
Gedurende de openstelling is een kerk-
wacht aanwezig die graag uitleg gee�  
over deze mooie kerk.
Foto interieur: Gerrit Wesselink

Bronckhorst

Een weekend fi etsen en genieten van het landschap, 
bekijk de monumenten, draaiende molens, prachtige 
kerken en musea. Maak er twee mooie dagen van en 
let op elkaar! 

Zie openmonumentendagbronckhorst.nl 
voor routebeschrijvingen en detailkaarten

PARTNERS



BAAK  Sint Martinuskerk 
  Wichmondseweg 17 
Er wordt een foto-expositie van Baakse mensen, gebouwen, 
school, kermis en voetbal gepresenteerd.

zat 10.30-17 uur / zon 10.30-17 uur

BAAK  Het Wapen v. Baak/Park Huis Baak
  Wichmondseweg 30 
Het wapen van Baak is startpunt voor een rondleiding door 
het park van Huis Baak. 

zon 11-17 uur
hetwapenvanbaak.nl

BAAK  De Baakse Kapel 
  Hofstraat 4 
De ruïne is van buiten te bezichtigen. Tevens is er een 
tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk. De 
eigenaar is aanwezig om u informatie te geven.

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

BRONKHORST De Kapel 
  Kapelstraat 2 
Bij de Kapel is een gids die u vertelt over de geschiedenis 
van het Stadje en u rondleidt langs diverse monumenten*.

* o.v. weer en drukte  zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

HENGELO Remigiuskerk 
  Kerkstraat 42
Kom binnen, bewonder de fresco’s uit de renaissance en 
doe mee met de Church Quiz!

zat 11-17 uur
  vriendenhengeloseremigiuskerk.nl

KRANENBURG Antoniuskerk
   Ruurloseweg 101
In de kerk is het Heiligenbeeldenmuseum gevestigd. Op 
zaterdag is er een verkoopexpositie van beelden. 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
 heiligenbeeldenmuseum.nl

Olburgen Willibrorduskerk 
  Olburgseweg 4 
De kerk is open. Er zijn mensen aanwezig om u over de kerk 
te vertellen.

 zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

RHA  Molen de Hoop 
  Rhabergseweg 4 
De molen draait en is van buiten te bezichtigen.

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
molendehooprha.nl

STEENDEREN Willibrorduskerk 
  Bronkhorsterweg 2 
De kerk is open. 

zat 11-17 uur / zon 12-17 uur

STEENDEREN Remigiuskerk 
  Dorpsstraat 20 
De kerk is open, bewonder de glas in lood ramen en de 
altaren. 
 zat 11-17 uur / zon 12-17 uur

pkn-sb.nl

STEENDEREN Bronkhorster molen 
  Spaensweertweg 1 
De molen draait en is van buiten te bezichtigen. 

zat 11-17 uur
bronkhorstermolen.nl

VIERAKKER De Theetuin 
  IJsselweg 13 
De voormalige malerij en de tuinen zijn open. 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
theetuinvierakker.nl

VIERAKKER Willibrorduskerk 
  Vierakkersestraatweg 31 
De mooiste kerk van Gelderland is open. Er zijn mensen 
aanwezig om u over de kerk te vertellen. 

zat 11-16 uur
demooistekerk.nl

VORDEN Landgoed Hackfort 
  Baakseweg 4 
Er zijn drie exposities gratis te bezoeken. 
Zie uitgelicht op pagina 1. 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

VORDEN Hackfortsche Windmolen 
De molen draait en is van buiten te bezichtigen. De 
molenaars zulen uitleg geven over de molen, het graan en 
de diverse soorten brood. 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
 hackfortschewindmolen.nl

VORDEN Dorpskerk 
  Kerkstraat 2 
Zaterdag om 12.00 uur en zondag om 15.30 uur wordt er 
een demonstratie van het kerkorgel gegeven.
   zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

vriendenvandedorpskerkvorden.nl

VORDEN Lindesche molen 
  Lindeseweg 29 
De molen draait en is van buiten te bezichtigen. 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
delindeschemolen.nl

ZELHEM Lambertikerk 
  Markt 2 
De kerk is open, er is orgelmuziek en kunst. 
Zie uitgelicht op pagina 3.

zat 10-17 uur / zon 12-17 uur
lambertikerk.nl

ZELHEM Badhuis 
  Heisterboomsdijk 1 
Het terrein bij het badhuis is te bezichtigen. De eigenaren 
zijn aanwezig om u informatie te geven.

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
 06 51 85 88 30

ZELHEM Museum Smedekinck 
  Pluimersdijk 5 
Het museum is open en in het weekend gratis te bezoeken 

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur
museumsmedekinck.nl

ZELHEM COOPS Molen 
  Wiekenweg 5 
Winnaar Monumentenprijs Bronckhorst 2020! Een primeur, 
de nog maar net gerestaureerde molen draait en is van 
buiten te bezichtigen.     zat 10-17uur / zon 10-17uur
 coopsmolen.nl

STEENDEREN Spieker 
  Spaensweertweg 2 
De eigenaar informeert u middels een rondleiding buitenom over 
de plaats, de functie en geschiedenis van dit rijksmonument.

zat 11-17 uur / zon 11-17 uur

ZELHEM Wittebrinkse molen 
  Hummeloseweg 76 
De molen draait en is van buiten te bezichtigen.

zat 11-17uur
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