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Beste monumentenliefhebber,

Voor u ligt een heuse ‘monumentenglossy’ die we samen met vijf gemeenten uit de regio 
hebben samengesteld.

We willen u graag meenemen in de rijke cultuurhistorie van onze vijf gemeenten: Meppel, 
Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland.

Voor u ligt weliswaar géén Open Monumentendag magazine, maar een XXL ansichtkaart die 
een indruk geeft wat onze vijf gemeenten op het gebied van erfgoed, monumenten en 
cultuurhistorie aan u als bezoeker en inwoner te bieden hebben. 

Per gemeente ziet u websites vermeld staan waar u de meest actuele informatie kunt inzien 
met betrekking tot bezoekmogelijkheden en toegankelijkheid. 

Wij willen u dan ook graag, zodra u hiervoor in de gelegenheid bent, uitnodigen voor een 
bezoek aan ons bijzondere gebied, en hopen dat deze brochure hiervoor niet alleen een 
smaakmaker, maar ook een bron van inspiratie kan zijn. 

Met vriendelijke groet,

ing. E.J. (Eddy) Bilder 
burgemeester van Zwartewaterland 

Mede namens de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld



Tolhuis uit 1755
Het tolhuis ligt heel romantisch aan de 

Reest en naast de doorgaande weg. 
Tot 1949 werd hier nog tol geheven van 
iedere voorbijganger. Hoeveel je moest 
betalen staat op het grote oude tolbord 

dat aan de muur hangt. Het tolhuis is een 
Rijksmonument en particulier eigendom. 

De boerderij werd na een brand in 2013 
herbouwd en gerestaureerd.



MEER INFORMATIE 

Organisatie programma Open Monumentendag:
Stichting Oud Meppel www.oudmeppel.nl
www.facebook.com/stichtingoudmeppel 

Bezienswaardigheden:
Kunsthuis Secretarie - www.kunsthuissecretarie.nl 
www.facebook.com/secretariemeppel

Drukkerijmuseum www.drukkerij-museum.nl
www.facebook.com/drukkerijmuseummeppel

Drie Kalkovens industrieel monument uit 1875 
Kalkovens in Meppel, industrieel monument uit 1875
De drie hoge schoorstenen liggen bewust buiten de 
stad aan goed vaarwater. Turf en schelpen werden 

daar verbrand tot metselkalk, landbouwkalk, kalk om 
de muren te witten. Dat kon je ruiken als de wind over 

de stad waaide. Vanaf 1886 tot 1962 waren ze in 
bedrijf. Het zijn stille getuigen van een industrieel 

verleden.

Rijks HBS uit 1881



Molen De Vlijt 
Sluisgracht 

achtkantige houten stellingmolen uit 1859

Drukkerijmuseum 
gevestigd in een monumentaal

 pakhuis uit 1885



Villa Rams Woerthe in Steenwijk
Bewonder het museumhuis van Hendrick de Keyser 

en de Hildo Kropcollectie



MEER INFORMATIE 

Algemeen  Gemeente Steenwijkerland - www.steenwijkerland.nl
  
Steenwijk  Stadsmuseum - www.stadsmuseumsteenwijk.nl
   Hildo Krop museum - www.hildokrop.nl
   Rams Woerthe -
    www.museumhuizen.nl/nl/villa-rams-woerthe
Blokzijl  Het Gildenhuys - www.gildenhuysblokzijl.nl
Vollenhove   Stadsmuseum CHC Vollenhove - www.chcvollenhove.nl
Giethoorn  Museum t Olde Maat Uus - www.museumgiethoorn.nl 
Kalenberg  t Lokaal - www.pieterjongschaap.nl 
Sint Jansklooster Watertoren - www.natuurmonumenten.nl
   Monnikenmolen - www.molens.nl
   Facebookpagina - Monnikenmolen

Sint Jansklooster, beklim de watertoren en 
geniet van het uitzicht over De Wieden

’t Lokaal in Kalenberg, 
bekijk de wisselende 

exposities in deze 
voormalige kerk



MEER INFORMATIE 

Algemeen  Gemeente Steenwijkerland - www.steenwijkerland.nl
  
Steenwijk  Stadsmuseum - www.stadsmuseumsteenwijk.nl
   Hildo Krop museum - www.hildokrop.nl
   Rams Woerthe -
    www.museumhuizen.nl/nl/villa-rams-woerthe
Blokzijl  Het Gildenhuys - www.gildenhuysblokzijl.nl
Vollenhove   Stadsmuseum CHC Vollenhove - www.chcvollenhove.nl
Giethoorn  Museum t Olde Maat Uus - www.museumgiethoorn.nl 
Kalenberg  t Lokaal - www.pieterjongschaap.nl 
Sint Jansklooster Watertoren - www.natuurmonumenten.nl
   Monnikenmolen - www.molens.nl
   Facebookpagina - Monnikenmolen

Voormalige Franse school in Vollenhove

Sint Jansklooster, 
in deze korenmolen wordt 
nog steeds graan gemalen



Karakteristieke Staphorster boerderij
De boerderij met houten schoorsteen en 

‘vlechtingen’ in het metselwerk van de voorgevel. 
Het rijksmonument is inmiddels geheel gerestaureerd.



MEER INFORMATIE 

Actuele informatie over activiteiten, openstelling en bezoektijden zijn 
te vinden op:

www.staphorst.nl – website gemeente Staphorst
Programma en algemene informatie Open Monumentendag 2020

www.museumstaphorst.nl – website Museum Staphorst
Voor openingstijden, reserveringen en informatie over de expositie 
‘Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst’, met schilderijen, 
aquarellen en tekeningen van Jo Koster, Jan Sluijters en Stien Eelsingh 
uit de periode 1900 – 1960.

www.historischeverenigingstaphorst.nl – Historische Vereniging 
Staphorst - Informatie over bezoektijden en actuele exposities.

Klokkenstoel, 
De kerk van IJhorst had 

nooit een toren,
alleen een klokkenstoel 
met oorspronkelijk twee

klokken. 

Protestantse Kerk
Al in de 13e eeuw stond op deze plaats aan de Kerkweg in IJhorst 

een houten kerkje dat rond 1400 werd vervangen. In het het huidige 
gebouw (1823) zijn de preekstoel en banken hergebruikt.



Voordeur met levensboom
Karakteristieke Staphorster voordeur met 
gietijzeren levensboom in het bovenlicht. 

Deuren als deze, geschilderd in 
‘Stappersgroen’, zijn langs de hele Oude 

Rijksweg en Gemeenteweg te vinden.

Hervormde Kerk Rouveen 
De huidige Nederlands Hervormde 
zaalkerk te Rouveen werd gebouwd 

in 1641. In de loop der eeuwen vonden 
een aantal uitbreidingen en 

aanpassingen plaats. Aan de muur van 
de kerktoren herinnert een koperen 
plaat aan de watersnood van 1825.



Hunebed D54 Havelterberg
De oudste gebouwde monumenten van Nederland. 

Samen met het tegenover gelegen hunebed D53 
(het op één na grootste hunebed van Nederland!) de 
meest zuidelijk gelegen hunebedden van Nederland. 

In Diever bevindt zich hunebed D52.



MEER INFORMATIE 

Algemeen:   www.openmonumentendag.nl/comite/westerveld/
   www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

Frederiksoord:  www.proefkolonie.nl
    www.weldadigoord.nl 

Diever:  www.oermuseum.nl

Vledder:   www.museums-vledder.nl
   www.miramar-zeemuseum.nl

De middeleeuwse Pancratiuskerk in Diever
genoemd naar één van de IJsheiligen

In Frederiksoord en omgeving herinneren tientallen monumenten aan 
een bijzondere geschiedenis. Hier werden in 1818 de Koloniën van 

Weldadigheid opgericht (nominatie Unesco Werelderfgoed). U bent van 
harte uitgenodigd wandelend of fietsend de omgeving te verkennen. 

Er zijn twee speciale monumentenroutes die langs alle highlights voeren.



De Haveltermolen is één van de 3 bewaarde molens in 
Westerveld, voorzien van een onder architectuur gebouwd 

bezoekerscentrum

Het historische schooltje aan de Schoollaan in Bosschoord, 
in de UNESCO genomineerde Kolonien van Weldadigheid, 

herbergt nu een kunstgalerie

Kapel Obadja in Zorgvlied, 
een houten kerkje uit 1904

Het is het kleinste houten kerkje 
van Noord Nederland die nog 
volledig als kerk in gebruik is.



Stoomgemaal
Kamperzeedijk Genemuiden 

uit de 19e Eeuw

De toren van de Grote of Stephanuskerk 
uit het jaar 1497

Het Oude Stoomgemaal Mastenbroek is een van 
de meest interessante monumenten van de 
Nederlandse waterstaatstechniek. Het uit 1856 
stammende stoomgemaal werd in 1961 overbodig 
door de ingebruikstelling van een toen modern 
elektrisch aangedreven vijzelgemaal. Door een grote 
revisie jaren later werd het industriële monument 
weer een publieke attractie. 

Uit: ‘Ode aan een stoomreus’.



MEER INFORMATIE 

De toren van de Grote of Stephanuskerk
Via het TIP info@tiphasselt.nl kunt een afspraak maken om de toren 
te beklimmen zodat u Hasselt en omgeving van bovenaf kunt 
bewonderen. 

Korenmolen “De Zwaluw”
De molen is elke zaterdag te bezichtigen. Zie voor tijden de website 
www.molendezwaluwhasselt.nl.

www.beleefzwartsluis.nl 

De toren van de Grote of Stephanuskerk 
uit het jaar 1497

Petroleumkelders in Genemuiden
 voor opslag van petroleum uit de 19e Eeuw



Korenmolen “De Zwaluw”  

Sinds de late Middeleeuwen werd hier het graan 
voor de Hasselter bevolking gemalen. 

De molen staat op de kop van de Stenendijk; de 
laatste overgebleven gemetselde zeewering in 

Nederland. De dijk biedt een prachtig uitzicht op 
de uiterwaarden van het Zwarte Water en 

Hanzestad Hasselt. 

Zwartsluis en recreatie te water 
horen bij elkaar.

’s Winters liggen hier de schepen van de Bruine 
vloot en ’s zomers wordt er gevaren met groepen 
voor ontspanning en educatie. In Sluuspoort aan 
de Handelskade is meer informatie te verkrijgen.





Bedankt voor 
uw bezoek!


