
Op zaterdag 10 september is het Open 
Monumentendag: het grootste culturele evenement 
van Nederland. Op deze dag wordt ook het cultureel 
erfgoed van de gemeente Voorst in het zonnetje 
gezet. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zijn de deel
nemende monumenten opengesteld voor publiek. 
Ook vinden er allerlei activiteiten, exposities en 
demonstraties plaats, is er ruimte voor ontmoeting 
met een hapje en drankje en zijn fietsroutes 
beschikbaar.  

Thema duurzaamheid
Het landelijke thema van dit jaar is: duurzaamheid 
duurt het langst. Monumenten zijn in de basis al 
duurzaam. Ze bestaan al decennia, of zelfs eeuwen
lang, en nog steeds worden ze gebruikt. Maar 
hoe zorg je ervoor dat een monument met de tijd 
meegaat en toekomstbestendig wordt zonder verlies 
van de bijzondere cultuurhistorische waarde? Open 
Monumentendag biedt de unieke kans om te ontdek
ken hoe het cultureel erfgoed in de gemeente Voorst 
volop bezig is met verduurzaming.

Iedereen is welkom
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement vol 
beleving en een leuk uitje voor jong en oud. Inschrijven 
is niet nodig. Activiteiten en deelnemende monumen
ten zijn vrij te bezoeken en bereikbaar met de fiets, 
lopend en de auto. 
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Deelnemende monumenten  
Vol trots zetten de volgende historistische parels 
van de gemeente Voorts op 10 september hun 
deuren open: 
• Sint-Martinuskerk, Bussloselaan 40 in Voorst 

(Bussloo)
• Molen De Hoop, Molenweg 4A in Klarenbeek
• Landgoed Klarenbeek, Kopermolenweg 16 in 

Klarenbeek (let op: openstelling alleen op zondag 
11 september)

• Mr. A.C. baron Van der Feltzgemaal, Bandijk 2325 
in Terwolde

• Dorpskerk, Molenweg 2 in Terwolde
• Molen De Ooievaar, Wijkseweg 3 in Terwolde
• De Middenhof, Molenweg 31 in Terwolde
• Het Holthuis, Burgemeester Van der Feltzweg 1 

in Twello
• Dorpskerk, Dorpsstraat 10 in Twello
• Havekes Mölle, Havekespad 13 in Twello
• Huis Duistervoorde, Kerklaan 14 in Twello
• Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, Wilpsedijk 2 in 

Twello
• Molen De Zwaan, Enkweg 44 in Voorst
• Dorpskerk, Kerkstraat 35 in Wilp
• De Grote Noordijk, H.W. Iordensweg 108 in Wilp
• Zozijn/De Lathmer, Lathmerweg 5 in Wilp
• Wilpermolen, Molenallee 12 in Wilp (Posterenk)
• Dorpskerk, Dorpsplein 8 in Nijbroek
• Katerstede, Veluwsedijk 49 in Nijbroek

Activiteiten
Veel monumenten bieden tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
doorlopend leuke activiteiten, rondleidingen of presenta
ties aan die zeker de moeite waard zijn. 
Kijk hiervoor op de bijbehorende webpagina’s op 
www.openmonumentdag.nl
Een aantal speciale activiteiten wordt hieronder vermeld:   

Activiteiten zaterdag 10 september 
10.00u  Officiële opening Open Monumentendag 

Voorst door de burgemeester 
Het Holthuis, Burgemeester Van der 
Feltzweg 1, Twello

10.00u - 17.00u  Expositie riviervisserij, De Ziele 4, Twello
Demonstratie: het “boeten” van fuiken*
Demonstratie: het roken van paling*

* Op www.openmonumentendag.nl/activiteit/98626/ vindt 
u de tijdstippen zodra deze bekend zijn.

Activiteiten en openstellingen zondag 11 september 
10.00u - 17.00u  Expositie riviervisserij, De Ziele 4, Twello
11.00u - 17.00u Openstelling Landgoed Klarenbeek, 

Kopermolenweg 16, Klarenbeek 
11.00u  rondleiding Landgoed Klarenbeek*
14.00u  rondleiding Landgoed Klarenbeek*

* Graag deelname aan de rondleiding reserveren via een 
email naar: info@landgoedklarenbeek.nl

Activiteit donderdag 15 september 
20.00u - 21.30u  Lezing ‘Duurzaam cultureel erfgoed’ 

door Bram Jansen, georganiseerd 
door de Historische Vereniging Voorst, 
Koetshuis landgoed De Kleine Noordijk, 
H.W. Iordensweg 89, Wilp

Er zijn twee fietsroutes gemaakt langs de open gestelde 
monumenten én de routes van afgelopen edities zijn 
beschikbaar. 
Alle fietsroutes staan op www.bezoekvoorst.nl

Meer informatie
Meer informatie over alles wat te zien, te doen en te 
beleven is op de Open Monumentendag in de gemeente 
Voorst: www.openmonumentendag.nl en zoek op: Voorst 
(gemeente,Gelderland).

De activiteiten en deelnemers zijn onder voorbehoud van 
veranderingen. 

Het comité Open Monumentendag Voorst wenst 
iedereen een fantastische Open Monumentendag toe. 
Veel plezier!


