Monumentenroute

Bussloo

Een mooie én praktische manier om de Open
Monumentendag in Bussloo te beleven is het fietsen
van deze route. U kunt kiezen uit een route van 4,5 km
en een route van 6,5 km. Beide routes voeren langs
alle opengestelde monumenten in Bussloo. Veel
andere monumenten kunt u vanaf de openbare weg te
bewonderen.
U kunt de fietsroute van 6,5 km heel eenvoudig verbinden
met de fietsroute van Twello. Zie de bijgevoegde kaart.
Tijdens de fietstocht maakt u kennis met de kleine,

historische buurtschap Bussloo. Daarnaast leidt

de route u langs allerlei monumenten rondom de
recreatieplas Bussloo. Tijdens de route van 6,5 km maakt
u ook kennis met Posterenk en doet u de opengestelde
Wilpermolen aan.

Het begin- en eindpunt is de St. Martinuskerk,

Bussloseweg 40 in Voorst (Bussloo). Bij de kerk vindt u
ook parkeergelegenheid.

Tip: neem de algemene brochure van
de Open Monumentendag 2019 mee voor
meer (praktische) informatie! Hierin staan
ook de beschrijvingen van de opengestelde
monumenten.

Foto boven:

De Breuninkhof
Foto rechts:

Wipermolen

Raadpleeg www.voorst.nl/open-

monumentendag voor actuele informatie en
eventuele aanpassingen.

Route – 4,5 km
* Deze zijn opengesteld en kunt u tijdens de Open
Monumentendag bezichtigen. Zie de algemene brochure
voor beschrijvingen, openingstijden, activiteiten etc.

1. De fietsroute start bij de St. Martinuskerk*.
2. Bij de kerk ligt de monumentale rooms-katholieke
begraafplaats, met onder andere de grafsteen van de
stichter van de kerk en heer van Bussloo.
3. Met de begraafplaats achter u, sla linksaf de
Bussloseweg in.
4. Waar de weg een bocht maakt vindt u aan uw rechterhand de locatie waar ooit het voormalige kasteel
Bussloo stond. De grachten zijn nog te herkennen.
5. Sla linksaf om op de Bussloselaan te blijven.
6. De eerste zijweg naar links is een weggetje dat naar
de Klomperij (nr. 2) en de Wijnbergenhofstede (nr. 4)
leidt.
7. Terug bij de Bussloselaan slaat u linksaf. Deze weg
volgt u, ook als de weg een scherpe bocht naar rechts
maakt en overgaat in de Zandwal.
8. Aan deze Zandwal vindt u aan de rechterzijde de voormalige boerderij De Middelburg (nr. 1).
9. Vervolg de weg over de brug over de Busslose Plas.
Ga bij de eerstvolgende kiosk niet met de bocht mee,
maar neem het smalle paadje rechtdoor. Na enkele
meters komt u uit bij een fietspad. Sla hier rechtsaf.
10. Dit fietspad leidt voor een deel langs de Busslose
Plas. Blijf het fietspad volgen tot u uiteindelijk bij de
Breuninkhofweg uitkomt. Sla rechtsaf.
11. Bijna aan het eind van de Breuninkhofweg vindt u op
nr. 7 de Breuninkhof of Hof van Bussloo*.
12. Als u de Breuninkhofweg vervolgt, komt u weer uit bij
de Bussloselaan. Vervolg deze weg terug naar de St.
Martinuskerk. Dit is het einde van de route.

Interieur St. Martinuskerk

Route – 6,5 km
* Deze zijn opengesteld en kunt u tijdens de Open
Monumentendag bezichtigen. Zie de algemene brochure
voor beschrijvingen, openingstijden, activiteiten etc.

1. De fietsroute start bij de St. Martinuskerk*.
2. Bij de kerk ligt de monumentale rooms-katholieke
begraafplaats, met onder andere de grafsteen van de
stichter van de kerk en heer van Bussloo.
3. Met de begraafplaats achter u, sla linksaf de
Bussloseweg in.
4. Waar de weg een bocht maakt vindt u aan uw rechterhand de locatie waar ooit het voormalige kasteel
Bussloo stond. De grachten zijn nog te herkennen.
5. Sla linksaf om op de Bussloselaan te blijven.
6. De eerste zijweg naar links is een weggetje dat naar
de Klomperij (nr. 2) en de Wijnbergenhofstede (nr. 4)
leidt.
7. Terug bij de Bussloselaan slaat u linksaf. Deze weg
volgt u, ook als de weg een scherpe bocht naar rechts
maakt en overgaat in de Zandwal.

8. Aan deze Zandwal vindt u aan de rechterzijde de voormalige boerderij De Middelburg (nr. 1).
9. Vervolg de weg over de brug over de Busslose Plas.
Ga bij de eerstvolgende kiosk niet met de bocht mee,
maar neem het smalle paadje rechtdoor. Na enkele
meters komt u bij een fietspad. Sla rechtsaf en direct
linksaf, zodat u bij de grote weg, de Kneuterstraat,
uitkomt. Sla rechtsaf.
10. Sla de eerste zijweg aan de linkerzijde in, dit is de
Stronkseweg.
11. Aan het eind van de Stronkseweg slaat u rechtsaf de
Grotenhuisweg in. Op deze hoek vindt u het verenigingsgebouw Bethel (nr. 13).
12. Volg de Grotenhuisweg, na een paar meter kunt u de
Wilpermolen al zien.
13. Ga rechtdoor over het kruispunt, deze weg heet de
Molenallee. Links op de hoek vindt u Weltevreden
(nr. 3).
14. Vervolg uw weg en stop bij de Wilpermolen* (nr. 12).
15. Vervolg uw weg over de Molenallee. Op een gegeven
moment verlaat u de bebouwde kom.
16. Sla de eerste zijweg rechts in. Deze weg heeft de leuke
naam Knibbelallee.
17. Op nr. 3 aan uw linkerzijde vindt u het monument
Bosmansplaats, nu jeugdsoos Pampus.
18. Keer een aantal meter terug over de Knibbelallee. U
vindt aan de linkerkant een fietspad. Sla deze in.
19. Dit fraaie fietspad loopt dwars door de landerijen heen
en brengt u weer op de Kneuterstraat.
20. Ga rechtdoor over de kruising de Breuninkhofweg in.
21. Bijna aan het einde van de weg vindt u op nr. 7 de
Breuninkhof of Hof van Bussloo*.
22. Als u de Breuninkhofweg vervolgt, komt u weer uit bij
de Bussloselaan. Vervolg deze weg terug naar de St.
Martinuskerk. Dit is het einde van de route.
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Beschrijvingen
Niet-opengestelde monumenten

Beschrijvingen van de opengestelde monumenten vindt
u in de algemene brochure.
RM: rijksmonument
GM: gemeentelijk monument

Kasteel Bussloo (RM)

In de late middeleeuwen werd op deze locatie een omgracht kasteel gebouwd. Dit was het goed Het Loo, dat
al vanaf 1390 in de leenakteboeken van de hertog van
Gelre voorkwam. Op het kasteelterrein werd in ca. 1650
een havezate (versterkt huis) gebouwd. Dit huis kwam als
Bussloo bekend te staan, omdat de eigenaars de goederen
Het Loo en Ten Bussche samengevoegd hadden. In de 19e
eeuw was Bussloo een landgoed met diverse pachtboerderijen. Rond het midden van de 19e eeuw werd de havezate
vervangen door een landhuis. In 1916 werd dit ten slotte
gesloopt. Nu rest nog maar weinig van dit ooit zo imposante kasteel.

Begraafplaats Bussloo (GM)

Deze begraafplaats werd door de baron van Wijnbergen
en heer van Bussloo aangelegd voor hemzelf en zijn
rooms-katholieke pachters. Op de begraafplaats liggen de
grafstenen van de familie Van Wijnbergen, een oorlogsgraf
van verzetsstrijder W.J. Lensen en nog enkele bijzondere
graven. Het gietijzeren kruis met Christusbeeld dateert uit
1884.

De Klomperij (GM)

Deze boerderij dateert uit ca. 1750. In 1912 werden de
voor- en rechterzijgevel vernieuwd, waarbij in het boogveld boven de vensters een merkteken van het voormalige
landgoed Bussloo werd aangebracht. De boerderij hoorde namelijk bij dit landgoed. De herkomst van de naam
Klomperij is niet helemaal duidelijk. Het kan wijzen op
bewoners met de achternaam Klomp, of op het ambacht
klompenmaker dat hier mogelijk werd beoefend.

Bethel

Begraafplaats Bussloo

De Wijnbergenhofstede (GM)

Opvallend is het ruitvormige bovenlicht boven de voordeur van deze boerderij. De boerderij is vernoemd naar de
toenmalige baron van Wijnbergen, eigenaar van het voormalige landgoed Bussloo waartoe de boerderij behoorde.
Het boerengoed werd geregistreerd in 1810. In 1856 werd
het pand her- of verbouwd.

De Middelburg (RM)

Op deze plek werd al eeuwenlang geboerd. In 1535
schreef men de naam als ‘Middelborch’. Burg of borch
verwijst niet naar burcht maar naar barch, dat een hoogte
is. Bij de boerderij stond een spieker (stenen schuur voor
graanopslag). Het voorhuis van de boerderij is 18e-eeuws,
het stalgedeelte dateert uit 1863. Rondom het erf ligt een
houtwal.

Bethel (GM)

Dit pand bestaat uit een verenigingsgebouw uit 1893,
waartegen dwars op de achtergevel zo’n vijf jaar later
een beheerderswoning werd gebouwd. De houten entree
is rond 1940 toegevoegd. Hierboven bevinden zich twee
gevelstenen met respectievelijk de naam ‘Bethel’ en ‘8
februari 1893’. Het pand is gebouwd in opdracht van de
dames Crommelin, woonachtig op landgoed de Lathmer,
ten dienste van zowel christelijke als algemene maatschappelijke activiteiten.

Weltevreden (GM)

Het pand, met de lange voorgevel direct aan de straat, ligt
karakteristiek in de buurschap Posterenk tegenover de
molen. Vermoedelijk was het rechtergedeelte oorspronkelijk opgetrokken uit hout en diende het als stal voor kleinvee. Na 1910 werd in dit gedeelte een timmerwerkplaats
gevestigd en vanaf 1932 werd het woonruimte. In het

bakhuisje was lange tijd de brandweerspuit voor Posterenk
en haar omgeving gestald.

De Bosmansplaats of Pampus (RM)

Deze boerderij met opvallende spitsboogvensters is in
gebruik als jeugdsoos Pampus. De muurankers in de
voorgevel geven het jaartal 1826 aan, maar de boerderij werd al in historische geschriften vermeld in 1779.
De 18de-eeuwse fundamenten van deze voorganger zijn
nog aanwezig naast het gebouw. Het pand is gebouwd
in opdracht van de Deventer stadsontvanger Adam van
Doorninck, die samen met twee anderen in 1820 landgoed
De Lathmer kocht.
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