
door IMKTJE THIECKE

Op onze OV-fietsen zijn mijn broer en ik op goed geluk

langs alle locaties gefietst. De tocht voert door woon-

wijken en dorpen waar men wellicht geen monumenten

zou verwachten en is dus echt een eye opener. Het blijkt

dat ieder pand zijn eigen bijzondere verhaal heeft, waar-

voor men soms verder moet kijken dan de buitenkant.

De fietstocht op Open Monumentendag is de ideale ge-

legenheid om deze verborgen verhalen, zo dicht bij huis,

te ontdekken. Bouwkundige details staan bij de corres-

ponderende nummers in de brochure van Open Monu-

mentendag.

51. LANGENOORD
nu In den Gloeiende Gerrit, Oude Kerklaan 15

Onze queeste begint in het dorp Hoogland. Hier zijn wij

begonnen met het sfeervolle Langenoord te bezoeken,

dat tegenwoordig niet meer uitkijkt over open weilan-

den maar tussen woonhuizen ingeklemd ligt. Het is een

van de oudste boerderijen van Hoogland, ook wel Ma-

lenhoeven genoemd, die minstens uit de 12e eeuw date-

ren. De boerderij is nu beter bekend als In den Gloeiende

Gerrit, een pannenkoekenhuis met stijl en een mooi ter-

ras waar iets gedronken kan worden. 

1. SINT-MARTINUSKERK & PASTORIE
Kerklaan 22

Iets zuidelijker staan de neogotische rooms-katholieke

Sint-Martinuskerk (1883) en de aangrenzende pastorie. De

kerk is aan het einde van de oorlog verwoest door Duitse

troepen en in 1957 herbouwd; de pastorie is in 2011 ge-

restaureerd, waarbij de binnenplaats overkoepeld is. Het

geheel van kerk en pastorie sluit nog steeds goed bij el-

kaar aan en ademt een sfeer van rust uit.

50. BOSSERDIJK
Zevenhuizerstraat 56

Verderop in Hoogland hebben wij een kijkje genomen bij

de Malenhoeve Bosserdijk. De geschiedenis van deze boer-
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Op Open Monumentendag verschijnt het boek Monumenten in Hoogland
en Amersfoort-Noord van de Historische Kring Hoogland. Naar aanleiding
daarvan zijn die zaterdagmiddag ook veertien van de vijftig beschreven
monumenten open. Ik heb voor u alvast een kijkje genomen.

FIETSTOCHT DOOR HOOGLAND EN AMERSFOORT-NOORD

Op zoek naar
verborgen verhalen
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Het boek
Monumenten
in Hoogland

en Amersfoort-
Noord

is op Open
Monumentendag

te koop bij 
Langenoord /

In den Gloeiende
Gerrit. 

Zie verder p. 23. 
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derij is vanaf de 13e eeuw volledig bekend. Het geheel

is in 2007 prachtig gerestaureerd en is tegenwoordig in

gebruik als woonhuis. Ik ben wel een beetje jaloers op de

bewoners. Zij stellen hun woonkamer open voor de Mo-

numentendag.

49. DE NOOT
Hamseweg 31

48. DE INHAM 
Hamseweg 40

We bezoeken het dicht bij elkaar gelegen kerkgebouw

De Inham en boerderij De Noot, tegenwoordig in ge-

bruik als café. Ook hier is dus iets te drinken.

52. KAPEL VAN COELHORST
Coelhorsterweg 35

Na het oversteken van de drukke Bunschoterstraat fiet-

sen wij de Coelhorsterweg op. Het is alsof we in een

andere wereld beland zijn: het kronkelende pad, omlijst

met grote eikenbomen, trakteert ons na iedere bocht

weer op een pittoresk landelijk uitzicht. Onze eerste stop

langs dit pad is de Kapel van Coelhorst, een rijksmonu-

ment. Deze kapel stamt uit de 14e eeuw, maar is nu een

mausoleum. Het hoog gelegen kerkje en het bijbehoren-

de protestantse kerkhofje worden omringd door hoge

bomen en vormen een oase van rust. Op de goed onder-

houden graven brandt hier en daar een kaarsje.
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56. GEMAAL ZELDERT
Slaagseweg bij 49

We keren om en fietsen verder over de Slaagseweg, rich-

ting het gemaal Zeldert. Eenmaal aangekomen lopen

we via het klompenpad omhoog naar het vogel-ijkpunt

om te genieten van een prachtig uitzicht op het pomp-

gemaal van 1896 en de met waterlelies bedekte uitwa-

tering van de Wijde Wetering in de Eem. Links van het

gemaal staan picknicktafels in de schaduw die grenzen

aan een weilandje waarin een ezeltje staat. ‘Carlo niet

voeren!’ staat er nadrukkelijk op een bordje. Om de hoek

aan de Eem staat boerderij Netelenburg, waar men iets

kan drinken.

54. TABAKSSCHUUR DE POL
Zeldertseweg 73

55. LANDSIGT
Zeldertseweg 60 (niet te bezoeken)

Opnieuw moeten we een stukje terug, om langs de Zel-

dertseweg weer de bebouwde kom in te fietsen. Rechts

een 18e-eeuwse tabaksschuur van De Pol en links de oud-

ste boerderij van Amersfoort, Landsigt (circa 1570).

Helaas is deze van binnen gestript en kunnen we op Mo-

numentendag niet naar binnen om de historische anker-

balken te zien. 

53. HOOGERHORST
Hoogerhorsterweg 1 (zie foto omslag)

We slaan links af, de Hoogerhorsterweg in. Helemaal aan

het einde ligt de boerderij. De Boerderijenstichting Utrecht

roept dit rijksmonument op Open Monumentendag uit

tot de mooiste van Utrecht en nomineert het voor de lan-

delijke verkiezingen van 2015. 

Het laatste stuk van deze weg is privé, maar niet op de

Monumentendag. Na het vriendelijk gevraagd te hebben

mogen we alvast een kijkje nemen. Deze boerderij uit

1699 ligt prachtig aan een bocht van de Eem; ook is er

een Bunschoter hooiberg te zien. Er staat een grote mo-

derne koeienstal voor, met daar tussenin een soort bleek-

veld omringd door hoge eikenbomen. Terwijl we het ter-

rein oplopen worden we begroet door de reusachtige

hond, die dringend geaaid moet worden en gezellig te-

gen ons aan komt staan. De eigenaar is terecht trots op

zijn boerderij en laat ons weten dat het rieten dak deze

zomer vervangen zal worden, zodat het huis er tiptop uit

zal zien voor de Monumentendag. 
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2. POLDERGEZICHT

3. KLOMPENPAD

Tabaksschuur De Pol

met telmerk IIII
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57. DUISTHUISJE
Duisterweg 5

De volhouders kunnen nu nog een aardig stuk fietsen

naar Hooglanderveen, een dorp dat net als Hoogland aan

de stad is vastgegroeid en eigenlijk is opgenomen in

Vathorst. De beloning is er naar: bij het Duisthuisje is er

op Monumentendag gratis iets te drinken. Het is een

prachtige boerderij uit de 18e of begin 19e eeuw.

58. SINT-JOSEPHKERK
Van Tuyllstraat 27

De neogotische Martinuskerk van Hooglanderveen (1918)

ademt weer een serene rust, net als de Martinuskerk. 

4. INLOOPHUIS DE ONTMOETING
De Bekroning 2

Op naar de eindsprint richting inloophuis De Ontmoeting

bij winkelcentrum Emiclaer. Het is een woonhuis uit 1731,

De Hoge Brand. Toen gold het als een groot huis; van-

daar het hardnekkige misverstand dat hier de burge-

meester woonde (dat was in het nabijgelegen herenhuis

Emiclaer). Ook hier is weer iets te drinken en zo beslui-

ten we onze ontdekkingstocht.

Foto’s: Imktje Thiecke 

& Cor van den Braber.

Imktje Tiecke 

studeerde geschiedenis,

is projectondersteuner

bij de Rijksgebouwen-

dienst en vrijwilliger 

bij Museum Flehite.

De veertien monumenten zijn opengesteld op za-
terdag 14 september tussen 12 en 17 uur. Gerard
Raven en Imktje Thiecke stappen met belangstel-
lenden op de fiets. Vertrek om 14 uur vanaf In den
Gloeiende Gerrit, Oude Kerklaan 15 (bij de Sint-
Martinuskerk). Reken op twee à drie uur voor fiet-
sen, bezoek en uitleg. Wie niet de hele tocht vol-
houdt kan na Hoogland-West afhaken. 
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