
De panden Hoofdstraat 154-156-158 raakten door een 

brand in juli 2012 zwaar beschadigd. Het herstel werd 

aangegrepen als kans om de panden zoveel mogelijk 

terug te brengen naar hun oorspronkelijke staat. De 

drie panden zijn gerestaureerd op basis van het ont-

werp van architect Andries van Driesum uit 1909 en 

vormen tegenwoordig weer een eenheid. Bij de res-

tauratie kwamen boven de etalages de reclames te-

voorschijn van de winkels die hier aan het begin van 

de twintigste eeuw gevestigd waren: de Behangerij- 

Stoffeerderij van Eikendal, het Bloemenmagazijn Iris 

van H.B. de Lang en de winkel in Tabak en Sigaren van 

de weduwe Van der Vlist. De tekst Smederij boven 

de smalle doorgang aan de linkerzijde herinnert aan 

de bedrijvigheid die ooit op het achtererf plaatsvond.  

De Van Huutstraat bereikt u via de steeg rechts.

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met het 

negentiende-eeuwse Apeldoorn. Het verhaal 

over deze boeiende periode uit de Apeldoornse 

geschiedenis wordt in een notendop verteld. U 

loopt langs het erfgoed van de florerende stad 

en krijgt een beeld van haar rijke verleden.

Gerestaureerde 
panden Hoofdstraat

Voor een bedrag van 78.000 gulden kocht de rijke 

steenfabrikant Hendrik Christiaan van der Houven van 

Oordt in 1874 het landgoed De Pasch. Op het terrein 

werd enkele jaren later in zijn opdracht het Oranjepark 

aangelegd naar een ontwerp van de Zutphense land-

schapsarchitect H.H. Hogeweg en zijn zoon. Het park 

schonk Van der Houven van Oordt samen met omlig-

gende lanen aan de gemeente Apeldoorn. Bij de fees-

telijke inwijding op 13 mei 1876 waren Koning Willem III 

en burgemeester J.A. Van Hasselt aanwezig. De overige 

gronden werden verkocht aan particulieren, die de per-

Vanaf het landhuis De Pasch liep een oprijlaan rich-

ting het centrum, de huidige Paslaan. In het kader 

van de aanleg van het Oranjepark werd de Paslaan in 

westelijke richting verlengd, tot aan de Dorpsstraat. 

De Paslaan is door het brede profiel, rechte beloop 

en laanbeplanting van forse eiken nog een herken-

baar overblijfsel van het verdwenen landgoed. Het 

huis dat aan het einde van de laan stond werd in 1910 

gesloopt voor de bouw van de Openbare Leeszaal 

van architect Henk Wegerif. Langs de Paslaan kwam 

in het laatste kwart van de negentiende eeuw een 

Dit pand dat banketbakker Bennink in 1900 liet bouwen, 

is een prachtig voorbeeld van de vernieuwende archi-

tectuur die rond de eeuwwisseling werd toegepast om 

uitdrukking te geven aan de allure van een winkel. De 

gevel bestaat uit kostbare en voor die tijd zeldzame ge-

glazuurde witte verblendsteen. Dit lichte kleurgebruik 

weerspiegelt het gevoel van hygiëne en properheid, dat 

omstreeks 1900 steeds meer aandacht kreeg. Ook bij 

levensmiddelenzaken als slagers en kruideniers is deze 

Omstreeks 1875 liet Hendrik Christiaan van de Houven 

van Oordt vanaf het door hem tot stand gebrachte 

Oranjepark een weg naar het station aanleggen. De 

Stationsstraat ontwikkelde zich tot een statige laan met  

villa’s en middenstandsbedrijven. In de tweede helft 

van de twintigste eeuw werd de historische bebouwing 

grotendeels gesloopt. Een aantal waardevolle panden 

bleef staan. Stationsstraat 104 is het zogenaamde Wel-

koop-pand. Deze maalderij met winkel en kantoren werd 

in 1922 gebouwd voor de Coöperatieve Landbouwers 

Handelsvereeniging naar een ontwerp van architect 
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celen bebouwden met villa’s. Behalve aan de uitgifte van 

bouwkavels verdiende Van der Houven van Oordt veel 

geld aan de levering van stenen uit zijn steenfabriek te 

Hattem. Het wandelpark werd aangelegd in de destijds 

populaire Engelse landschapsstijl. Karakteristiek zijn de 

langgerekte, gebogen vijverpartij met bruggetje en de 

slingerende paden. Naar de mode van die tijd werden 

ook groepjes bomen en struiken geplant op uitgestrek-

te grasvelden. Langs het park staan veel monumenten, 

waaronder de Koningin Wilhelmina school (Kerklaan 21) 

en de Sociëteit Apeldoorn (Kerklaan 17).

reeks statige villa’s en herenhuizen tot stand. Tevens 

werd in 1890 ten oosten van de nieuw aangelegde 

Kerklaan een synagoge gesticht. Op de plek van de 

oude synagoge, die in 1941 in brand was gestoken en 

verloren ging, werd in 1959 de huidige synagoge ge-

bouwd (Paslaan 18). Bijzonder is het Minerva-theater 

(Paslaan 11), dat in 1918-1920 werd gebouwd naar een 

ontwerp van architect Chris Wegerif. Het was één van 

de eerste specifiek als bioscoop opgericht gebouwen 

in Nederland en heeft de status van rijksmonument.

keuze terug te zien. Het pand is vormgegeven in uitbun-

dige Jugendstil, met verschillende decoraties die op de 

natuur zijn geïnspireerd. De hardstenen kolommen zijn 

bijvoorbeeld voorzien van ingegraveerde motieven van 

insecten, ranken en bloemen. Het glas-in-lood toont 

kleurige bloemversieringen. Het pand doet ook denken 

aan de Moorse bouwkunst door de rondbogen in rode 

en witte verblendsteen in de topgevel en de hoefijzer-

bogen in de etalagepui.

Henk Wegerif. De constructie van het gebouw werd ge-

heel uitgevoerd in gewapend beton en voorzien van een 

schil van baksteen. De smeedijzeren deurscharnieren 

bevatten decoraties van een muis, haan en bespannen 

paard. Verder richting het station staat de oude am-

bachtsschool (Molenstraat-Centrum 1). Een deel van het 

gebouw dateert uit 1895. Apeldoorn telde in die tijd veel 

kleine ondernemingen als bouwbedrijven, smederijen 

en timmerwerkplaatsen. Vaak stuurden eigenaren van 

deze bedrijfjes hun zonen naar de ambachtsschool om 

theoretische kennis van het vak op te doen.
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Op de plek van Café Het Oude Huis stond omstreeks 

1832 al bebouwing. Het oudste deel van het huidige 

pand dateert van 1875. Het pand bestond destijds uit 

één bouwlaag. In 1898 liet de toenmalige eigenaar Dirk 

Jan Brink het pand verbouwen, waardoor twee bouw-

lagen ontstonden met een topgevel. Het pand werd 

uitgevoerd in een traditionalistische stijl met vakwerk- 

elementen. In de gevel bevindt zich een gevelsteen met 

In Het Oude Huis

de tekst “In Het Oude Huis”. De drie wijnkruiken die er-

boven staan afgebeeld verwijzen naar de functie van 

slijterij en tapperij. De cafépui en het interieur werden 

omstreeks de jaren vijftig van de vorige eeuw in Delft-

se Schoolstijl vormgegeven. Door toepassing van deze 

bouwstijl, die zich kenmerkt door een traditioneel ka-

rakter, werd de oude uitstraling van het café nog meer 

benadrukt.

Links van Café Het Oude Huis loopt de Prinsengang. 

Deze steeg ontleent zijn naam aan het feit dat de 

Oranjes die op Paleis Het Loo verbleven hierlangs 

naar de kerk gingen. Tot 1842 stond op de plek van het 

Raadhuisplein namelijk de Mariakerk. De fundering 

van deze middeleeuwse kerk is ondergronds nog aan-

wezig en beschermd als archeologisch rijksmonument. 

In het plaveisel van het plein loopt een messing strip 

die de contouren van de kerk aanduidt. Aan de open 

ruimte die ontstond na de sloop van de kerk werd in 

1842 een raadhuis gebouwd. Pas eind negentiende 

Prinsengang

eeuw ontstond aaneengesloten bebouwing rondom 

het plein. Het is in deze periode dat de Prinsengang 

als steeg is ontstaan. Voor die tijd was het een pad dat 

aan de achterzijde van percelen langs de Dorpsstraat 

liep en uitkwam bij het kerkhof van de Mariakerk. De 

Prinsengang bleef mogelijk ook na de sloop van de 

Mariakerk bij een enkel lid van de Koninklijke Familie 

in gebruik. Volgens de overlevering zou de overgroot-

vader van Koning Willem-Alexander, prins Hendrik, de 

steeg namelijk gebruikt hebben als sluiproute naar 

Café Het Oude Huis. De zij-ingang naar het café is nog 

steeds aanwezig.

Het raadhuis uit 1842 werd in 1898 verbouwd en ver-

groot naar een ontwerp van gemeentearchitect Gerrit 

de Zeeuw. Dit gebouw paste beter bij de allure die 

Apeldoorn in die jaren verwierf. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog ging de bovenverdieping in vlammen op. 

Pas in 1977 kreeg het pand zijn vooroorlogse gedaante 

terug. In de voorgevel bevinden zich op verschillende 

plekken drie gevelstenen, die herinneren aan de bouw-

fasen van het pand. Bovenin de gevel is het gemeente- 

wapen van Apeldoorn te zien: een rode adelaar met 

blauwe bek en nagels met dwars op de borst een zilveren 

sleutel. In 1913 onthulde burgemeester Roosmale Nep-

veu op het Raadhuisplein een borstbeeld van Koning 

Willem I, dat door de burgers van Apeldoorn werd op-

gericht ter ere van het honderdjarig jubileum van het 

Koninkrijk der Nederlanden. Op de hardstenen sokkel 

bevinden zich vier bronzen plaquettes die de landing 

van Willem I te Scheveningen, het wapen van Willem 

I, de gecombineerde wapens van Willem III en Emma, 

en het wapen van Wilhelmina verbeelden. De Zeeuwse 

beeldhouwer Pieter Puijpe, die doceerde aan de in 1901 

gestichte Ambachtsschool, ontwierp het monument.

Raadhuisplein

De Marktstraat was in de negentiende eeuw een doodlo-

pend pad achter de tuinen van de Dorpsstraat. Aan het 

begin van de twintigste eeuw werd het pad omgevormd 

tot straat en doorgetrokken tot het Marktplein. Vanwe-

ge de korte afstand tot de dorpskern was de straat een 

aantrekkelijke locatie voor bedrijven. De kavels werden 

over een lange periode bebouwd met kleinschalige 

bedrijven en woningen. De vormgeving van meerdere 

panden is kenmerkend voor werkplaatsen en pakhuizen 

uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het pand 

Marktstraat
Markstraat 7 is bijvoorbeeld het pakhuis van de vroege-

re Apeldoornsche Glashandel, gebouwd in 1923. Uit die 

periode stamt het bijzondere zijraam met geschilderd 

wapen van Apeldoorn. Aan het einde van de Marktstraat 

staat langs de Beekstraat een voormalig Korpsgebouw 

van het Leger des Heils uit 1894. De instelling was toen 

pas zeven jaar actief in Nederland. Ondanks enkele 

verbouwingen die later hebben plaatsgevonden, is het 

pand nog één van de weinige oorspronkelijke Leger des 

Heils-gebouwen in Nederland.

In 1863 vond een bijzondere gebeurtenis op het Raad-

huisplein plaats. Onder luid gejuich van de Apeldoornse 

bevolking werd de eerste gaslantaarn ontstoken. Het 

gas werd geproduceerd door de gasfabriek die in dat 

jaar geopend was. De kolen werden over het Apeldoorns 

Kanaal aangevoerd. Het gas dat door het stoken van de 

kolen vrijkwam, werd in een grote gashouder opgesla-

gen en via ondergrondse leidingen naar straatlantaarns 

geleid. De gasfabriek was aan het einde van de negen-

tiende eeuw al te klein door de enorme groei van de 

stad. In 1909 werd een nieuw complex gebouwd met 

Gasfabriek
twee gashouders. Op de afgeschuinde hoek van het 

kantoorgebouw aan de Stationsstraat bevindt zich een 

gevelsteen met reliëfvoorstelling van het Apeldoornse 

wapenschild. In Jugendstil-letters worden “AGGF” en 

het jaartal “1909” vermeld. De afkorting staat voor 

Apeldoornse Gemeentelijke Gas Fabriek. De fabriek was 

in 1883 door de gemeente overgenomen, nadat die twin-

tig jaar door een particuliere onderneming was geëx-

ploiteerd. Na 1960 werd het gasfabriekcomplex groten- 

deels afgebroken.
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Aan het begin van de negentiende eeuw was 

Apeldoorn een dorp van bescheiden omvang. In 

de dorpskern stonden een kerk met pastorie, een 

kapel, een school, woonhuizen en boerderijen. De 

bebouwing lag in een lint langs de Dorpsstraat en 

rondom een driehoekige ruimte waar gedurende 

de nacht het vee op werd geplaatst, een zoge-

naamde ‘brink’. Langs de Grift stonden watermo-

lens voor het malen van graan en papierproduc-

tie. Door de ligging op een kruispunt van 

handelswegen was er vanouds ook een aantal 

herbergen, stalhouderijen en logementen. Aan 

de rand van het dorp lagen Koninklijk Paleis Het 

Loo en enkele buitenplaatsen.

Het karakter van Apeldoorn veranderde in de negen-

tiende eeuw ingrijpend. Het dorp groeide in razendsnel 

tempo uit tot een stad. De aanleg van nieuwe infrastruc-

tuur speelde hierbij een belangrijke rol. In 1809  

liet Koning Lodewijk Napoleon een straatweg van 

Amersfoort via Paleis Het Loo naar Deventer aanleggen. 

De straatwegen naar Zutphen, Arnhem en Zwolle kwa-

men in het tweede kwart van de negentiende eeuw on-

der Koning Willem I tot stand. Bovendien werd tussen 

1824 en 1829 het noordelijke deel van het Apeldoorns 

Kanaal gegraven. Veertig jaar later werd het kanaal in 

zuidelijke richting tot aan de rivier de IJssel verlengd. 

Aan het einde van de negentiende eeuw openden ach-

tereenvolgens de spoorlijnen Amersfoort-Zutphen, 

Hattem-Dieren en Apeldoorn-Deventer. De spoorver-

bindingen maakten het voor welgestelde burgers aan-

trekkelijk om zich hier te vestigen. Door de aanzuigende 

In 1870 startte de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat-

schappij met de aanleg van de Oosterspoorweg. Het 

tracé tussen Amsterdam en Amersfoort kwam in 

1874 gereed. Twee jaar later werd het baanvak tussen 

Amersfoort en Zutphen geopend. Door de aanleg van 

lokaalspoorlijnen naar Deventer, Dieren en Zwolle in 

1887 ontwikkelde Apeldoorn zich tot spoorwegknoop-

punt. Het stationsgebouw werd in mei 1876 in gebruik 

genomen. Vermoedelijk is het ontworpen door archi-

tect Dolf van Gendt, die ook tekende voor de overige 

stations langs de Oosterspoorweg. Na opwaardering 

van het lokaalspoor naar Deventer tot hoofdspoor in 

1892, volgde een uitbreiding met een extra perron 

met overkapping. Een bijzonder traject vormde het 

Koningslijntje. Deze spoorweg liep vanaf het station 

naar Paleis Het Loo. Tot de troonsafstand van Koningin 

Wilhelmina in 1948 werd het Koningslijntje veelvuldig 

gebruikt door de Koninklijke Familie. Evenals bij andere 

stations die dicht bij Koninklijke paleizen lagen, werd in 

het stationsgebouw van Apeldoorn in 1912 een Konink-

lijke Wachtkamer ingericht.

In 1847 kreeg Apeldoorn na ruim tweeënhalve eeuw 

weer een Rooms-katholieke kerk, die evenals de ge-

sloopte voorganger op het Raadhuisplein werd gewijd 

aan Maria. Het eenvoudige gebouw was vormgegeven 

in de Waterstaatsstijl, een neoclassistische bouwstijl die 

tussen circa 1825 en 1875 werd toegepast voor gebou-

wen die met rijks- en koninklijke subsidies werden ge-

bouwd onder leiding van ingenieurs van Waterstaat. De 

Waterstaatskerk werd eind negentiende eeuw gesloopt. 

De huidige Onze Lieve Vrouwekerk werd tussen 1896 en 

1902 voltooid. De Arnhemse architect Johannes Boer-

booms ontwierp het schipgedeelte. Door het plotseling 

overlijden van Boerbooms werden het dwarsschip en 

koor pas in 1901 uitgevoerd naar ontwerp van de bouw-

meesters Joseph Cuypers en Jan Stuyt. Uit geldgebrek 

werd de kerktoren nooit gebouwd. Het kerkgebouw 

heeft een sober uiterlijk. Het interieur is juist rijk gede-

coreerd. De architectuur en inrichting weerspiegelen 

de opvattingen van het St. Bernulphusgilde, dat zich 

richtte op de herleving van oude kerkelijke bouwkunst 

en ambacht.

Apeldoorn ligt op de overgang van de Veluwe-stuwwal 

naar de IJsselvallei. Van nature stroomden vanaf de ho-

gere gronden van de stuwwal talrijke beken in oostelijke 

richting. Omdat de lagere gronden een tamelijk gebrek-

kige waterhuishouding hadden, woonden de mensen in 

dit drassige gebied op hogere zandruggen. Om de natte 

broeklanden beter te ontwateren en intensiever te kun-

nen gebruiken werd in de veertiende eeuw de Grift ge-

graven. Deze watergang voerde het overtollig water in 

noordelijke richting af naar de IJssel.

Een bijzondere landkaart uit 1829 toont het plan voor 

het rechttrekken van de geknikte route van de Dorps-

straat (Hoofdstraat sinds 1917). Het project maakte 

onderdeel uit van de aanleg van de straatweg van 

Apeldoorn naar Arnhem. In het bijschrift wordt vermeld 

dat het plan tot doel had om de straat “op de meest 

cierlijkste wijze” voor het dorp aan te leggen. Het plan 

markeert in zekere zin een omslagpunt in de ruimtelijke 

ontwikkeling van Apeldoorn. Langs de rechtgetrokken 

straat ontstond een bebouwingslint met winkels, hotels, 

villa’s en woonhuizen. Interessant is dat de Hoofdstraat 

In 1859 opende Gerrit Romijn aan de Dorpsstraat de 

eerste zelfstandige apotheek in Apeldoorn. In 1918 

verhuisde Apotheek Romijn naar het huidige pand. 

Deze zijvleugel van een villa uit circa 1890 was in 1914 

gebouwd door de bekende Apeldoornse architect Henk 

Wegerif. Kenmerkend zijn de decoratieve details,zoals 

de voordeur met klaverblad en versierde luifel. De 

villa is een pand, zoals er vroeger meer aan de oude 

Dorpsstraat hebben gestaan. Apotheek Romijn werd in 

1867 hofapotheek, nadat Gerrit Romijn tijdens een ziekte 

van Z.K.H. Prins Alexander uitstekende diensten had 

verricht. Ook zijn opvolger Johannes Romijn bezocht 

Via deze steeg werden de herbergen en etablissementen 

bevoorraad, die tot in de negentiende eeuw langs 

de Dorpsstraat lagen. Ook bevonden zich aan Het 

Achterom de stalhouderijen van de herbergen. De 

steeg liep oorspronkelijk verder door om bij de huidige 

Bloemensteeg op de Hoofdstraat uit te komen. In de 

Mariastraat wordt het begin van het doodlopende 

steegje - dat u in kunt lopen – gemarkeerd door een 

steen met tekst in de bestrating. Aan het einde van Het 

Achterom lag de vroegere stalhouderij van herberg 

In tegenstelling tot de meeste winkelstraten in Neder-

landse binnensteden kwam de bebouwing langs de 

Hoofdstraat in een relatief korte periode tot stand. De 

straatwanden tonen tegenwoordig nog een fraaie mix 

aan bouwstijlen die tussen 1880 en 1940 in de mode 

waren. Typerend voor de oudste gebouwen is een men-

geling van historische bouwstijlen. Rond 1900 werd de 

chaletstijl toegepast, die zich kenmerkt door houtbouw 

in de vorm van overstekende daken met sierspanten. 

Hoekpanden werden voorzien van torenachtige bouw-

sels, erkers en balkonnetjes en vormden herkennings-

Dit schilderachtige straatje draagt de naam van één 

van de zeehelden van ons land, luitenant-admiraal Jhr. 

Jan Hendrik van Kinsbergen. Van Kinsbergen beleef-

de zijn oude dag in Apeldoorn en droeg veel bij aan de 

ontwikkeling van de stad. Zo schonk hij een schoolge-

bouw, waterpomp en fokstier. Oorspronkelijk was de 

Van Kinsbergenstraat een weg door het landgoed  

Randerode. Dit landgoed werd in 1838 aangelegd langs 

de Dorpsstraat. In 1875 werd een landhuis op het ter-

rein gebouwd. Aan het einde van de negentiende eeuw 

De stad Apeldoorn heeft een agrarische oorsprong. 

Door de ligging nabij een kruispunt van de oude 

handelswegen tussen Deventer en Amersfoort (oost-

west) en Elburg/Zwolle en Arnhem (noord-zuid) 

kreeg de nederzetting een verzorgende functie voor 

passerende handelaren en reizigers. Het kruispunt 

stond bekend als de Hoek van ’t derp. Direct aan 

deze kruising bevond zich herberg-stalhouderij De 

Leeuw, die gevestigd was in een pand uit 1621. De 

heer Ploegman vestigde in 1868 een sigarenwinkel in 

het pand. Ongeveer twintig jaar later werd na sloop 

Het Leienhuis is gebouwd door de bekende Apeldoornse 

aannemer, architect en meubelontwerper Chris 

Wegerif (1859-1920). In de gevel is een houtsnede van 

kunstenaar Mathieu Lauweriks te zien, een vriend van 

Wegerif. In een houten kolom bij het straatnaambordje 

Korenstraat staat de tekst “gebouwd anno Domini MD-

CCCXCVI Driekoningen tot St. Pieter”, oftewel in 1896 

tussen 6 januari en 29 juni. De leien en houten balken 

kwamen volgens overlevering van de Waterstaatskerk 

uit 1847, die stond op de plek van de huidige Onze Lieve 

werking van Paleis Het Loo en de bosrijke omgeving 

ontstonden villawijken. De stad vormde bovendien door 

de verbeterde bereikbaarheid, gecombineerd met de 

beschikbaarheid van arbeidskrachten en goedkope 

bouwgrond, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de 

opkomende industrie. Aan de west- en zuidzijde van 

Apeldoorn ontwikkelden zich vanaf circa 1880 woonwij-

ken voor arbeiders en middenstanders. De oude dorps-

kern onderging een ware gedaantewisseling. De 

Dorpsstraat, die in 1917 werd hernoemd tot Hoofdstraat, 

ontwikkelde zich vanaf ongeveer 1900 tot een mondai-

ne winkelstraat met kleding- en meubelzaken, levens-

middelenzaken, juweliers, banken, hotels en herbergen. 

De dorpse bebouwing werd geleidelijk vervangen door 

representatieve bebouwing. Aan het einde van de 

negentiende eeuw werd Apeldoorn ontdekt als toeristi-

sche bestemming. Niet alleen het natuurschoon van de 

Veluwe, maar ook het leven op het platteland sprak tot 

de verbeelding. Architecten profiteerden van de groei 

van de stad en kregen opdrachten voor de bouw van o.a. 

woningen, kerken, scholen en winkels. De stad telde tal-

loze kleine werkplaatsen, waar trappen, kozijnen, deu-

ren, scharnieren en ijzeren hekwerken met de hand 

werden vervaardigd. Bouwonderdelen, ornamenten 

en meubels werden echter ook in toenemende mate 

machinaal en seriematig gefabriceerd. Als tegenreac-

tie op deze industriële productiemethoden legden ar-

chitecten en ontwerpers als Andries van Driesum, 

Henk Wegerif en diens oom Chris Wegerif zich toe op 

het produceren in de ambachtelijke traditie, vaak ge-

combineerd met een vormgeving in nieuwe stijlen.

Station Onze Lieve Vrouwekerk

Grift HoofdstraatApotheek Romijn

Het Achterom Bouwstijlen langs de Hoofdstraat

Van Kinsbergenstraat

Hoek van ‘t derp

Leienhuis

punten voor het winkelend publiek. In de eerste decen-

nia van de twintigste eeuw werd voor winkels en nieuwe 

bouwtypen als warenhuizen en apotheken vaak gekozen 

voor de Art Nouveau of Jugendstil. Overigens werden 

in één ontwerp vaak bouwstijlen gecombineerd. Dit rij-

tje panden op de hoek van het Raadhuisplein vormt een 

prachtig voorbeeld van de architectuur van rond 1900. 

De vier panden hebben kenmerken van de Jugendstil, 

met gevels in witte en gele bakstenen en hardstenen 

draagbalken boven de vensters. Het pand Hoofdstraat 

96 is gebouwd in chaletstijl met Jugendstil-elementen.

werd het terrein door de toenmalige eigenaar, wethou-

der Jacobus Radstaak, opgedeeld in bouwpercelen. Een 

combinatie van bouwondernemers realiseerde woon- en 

winkelpanden langs de Dorpsstraat en Van Kinsbergen-

straat. Het landhuis bleef echter staan en werd aan drie 

zijden ingebouwd. Vanuit de Van Kinsbergenstraat zijn 

tegenwoordig de voor-, achter- en zijgevel van het pand 

(nummer 2-4) nog te zien. Aan de overzijde liggen twee 

prachtige panden met serres en met leien gedekte spit-

sen. Beide panden zijn rijksmonument.

van het oude pand een drietal winkelpanden op het 

terrein gebouwd. Op de erker van het hoekpand werd 

de spreuk “Geen beter gemack als eijgen dack” aan-

gebracht. Op een historische foto van de Hoek van ’t 

derp is een grote lindeboom zichtbaar. Een landkaart 

uit 1708 toont precies op de kruising dezelfde boom, 

die mogelijk de dorpslinde was. Lindebomen stonden 

vroeger symbool voor lokaal bestuur. In de openlucht 

bij een dorpslinde werd recht gesproken. Of hiervan 

op het Hoek van ’t derp sprake was is onbekend.

Vrouwekerk. Wegerif had een werkplaats achter zijn 

even verderop gelegen woning aan de Korenstraat. 

Zijn vrouw Agathe Wegerif-Gravestein had een batika-

telier nabij het station. Beide inspireerden hun werk 

op de Engelse kunststroming Arts and Crafts, die 

ijverde voor het herstel van het kunstambacht. Het 

Apeldoorns museum CODA (Vosselmanstraat 299) 

heeft diverse voorwerpen in haar collectie die door 

het echtpaar zijn gemaakt, waaronder eetkamerstoe-

len, fauteuils en een batikkleed.

Vanwege het stromende en schone water vestigden 

zich watermolens en wasserijen langs de Grift. Op de 

plek waar de Dorpsstraat en de Grift elkaar kruisten, lag 

van oudsher een brug. Vanwege de verlegging van het 

tracé van de Dorpsstraat werd omstreeks 1830 meer 

oostwaarts een brug gebouwd. Deze brug stond bekend 

als de Kostersbrug. In de naoorlogse periode werd de 

Grift overkluisd en de brug gesloopt. Sinds 2002 is de 

eeuwenoude watergang stapsgewijs weer bovengronds 

gehaald. Op de plek waar de Hoofdstraat en de Grift el-

kaar kruisen, ligt tegenwoordig de Nieuwe Kostersbrug.

in een denkbeeldige lijn ligt met de Loolaan, die onder-

deel uitmaakt van het lanenstelsel van Paleis Het Loo. 

Op deze lijn staan ook de twee belangrijkste kerken van 

de stad, die beide op dezelfde plek een voorganger uit 

de jaren veertig van de negentiende eeuw hadden. Hoe-

wel onbekend is of er sprake was van een stedenbouw-

kundige visie, zijn de zichtlijn vanuit de Hoofdstraat op 

de toren van de Grote Kerk en de ligging van de Onze 

Lieve Vrouwekerk in een bocht aan het einde van de 

Hoofdstraat zeer markant.

Paleis Het Loo regelmatig. Bijzonder is dat Johannes 

Romijn naar aanleiding van een ziekte van Koningin 

Wilhelmina in 1902 samen met zijn gepromoveerde 

broer Gijsbert Romijn de vertrekken van het paleis 

ontsmette met ammoniakgas, op basis van een door 

Gijsbert Romijn ontwikkelde methode. Aan de gevel 

hangen twee wapenborden. Rechts het wapenbord 

van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals tussen 1815 

en 1907 gebruikt. Links het wapenbord van Koningin 

Emma, prinses van Waldeck-Pyrmont (motto: “de palm 

groeit tegen de verdrukking in”).

Het Wapen van Gelderland. In dit pand werd omstreeks 

1915 de bakkerij van de familie Heins gevestigd. De 

verbouwing tot bakkerij werd naar een ontwerp van de 

Apeldoornse architect Andries Van Driesum uitgevoerd. 

Van Driesum is ook de architect van het pand aan 

Hoofdstraat 103, waarin de lunchroom gevestigd was. 

Dit gemeentelijk monument werd in 1910 gebouwd en 

heeft een prachtige gevel in Jugendstil. Bijzonder fraai 

zijn de tegeltableaus met afbeeldingen van oranje en 

paarse lelies. 
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Langs de Hoofdstraat werd in 1902 door de Apeldoornse 

architect Andries van Driesum een dubbel winkelpand 

met bovenwoningen gebouwd. Het pand is een gaaf 

voorbeeld van de bouwkunst die in de vroege twintigste 

eeuw werd toegepast voor modieuze winkels. Op num-

mer 141 was lange tijd de chique modezaak van Victor 

Strottman gevestigd. De asymmetrische gevelindeling, 

de golvende lijnen in de bovenlichten en de tegelta-

bleaus met bloemmotieven zijn kenmerkend voor de 

Hoofdstraat 137-139

Art-Nouveau. Van Driesum gebruikte vaak ook diermo-

tieven in zijn ontwerpen. Bij dit pand zijn de uiteinden 

van de bakgoten voorzien van houtgesneden leeuwen-

koppen. Boven de ramen bevinden zich decoraties van 

uilen. Op de topgevel staan twee aapjesbeelden, die op 

het winkelend publiek neerkijken. Overigens zijn ook 

historiserende elementen toegepast. Het rechter win-

kelpand heeft bijvoorbeeld een trapgevel, met bovenop 

een hardstenen obelisk.
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