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Monumentnr Adres

Plaats

Kadaster

Oorspronkelijke functie Huidige functie

Naam

Datering Architect

34 Aalpolsweg 36

Holten

HOLTEN, I, 104

woonhuis-atelier

woonhuis-atelier

1948 Berends, Herman

36 Dorpsstraat 27

Holten

HOLTEN, F, 6312

gemeentehuis

oudheidkamer

1906 De Herder en Hellendoorn Het voormalig gemeentehuis van Holten is in 1906 gebouwd
architectenbureau
aan Dorpsstraat 27 naar ontwerp van het Hengelose
architectenbureau De Herder en Hellendoorn. Het pand is nu
in gebruik als oudheidkamer.

37 Dorpsstraat 65

Holten

HOLTEN, F, 2928

woonhuis

woonhuis

t Hoge Ende

38 Eekhoornweg 10A en B Holten

HOLTEN, B, 4970

begraafplaats

begraafplaats

Canadese
begraafplaats

39 Enkweg 1

Holten

HOLTEN, A, 1875

woonhuis

woonhuis

Sonne Vanck

1935 Loggers, T.J.

Het dubbele landhuis op een vlindervormige plattegrond is
ontworpen door de lokale architect T.J. Loggers en is sterk
geïnspireerd door de Engelse Cottagestijl.

40 Enkweg 3

Holten

HOLTEN, A, 1474

woonhuis

woonhuis

Sonne Vanck

1935 Loggers, T.J.

Het dubbele landhuis op een vlindervormige plattegrond is
ontworpen door de lokale architect T.J. Loggers en is sterk
geïnspireerd door de Engelse Cottagestijl.

41 Enkweg 6

Holten

HOLTEN, A, 1926

jachthuis

woonhuis

Jachtwente

1933 Loggers, T.J.

42 Hakkertsweg 27

Holten

HOLTEN, H, 232

boerderij

woonboerderij

Het pand uit 1933 werd gebruikt als clubhuis voor de
Twentse Jachtclub. Deze club bestond voornamelijk uit
Twentse industriëlen die jachtterreinen op de Holterberg
bezaten.
De boerderij werd voor het eerst vermeld in 1712 en
het huidig voorhuis stamt uit 1889-1900. Toen werd het een Tboerderij naar voorbeeld van de bouwstijl van de boerderijen
langs de IJssel. De overige delen van de boerderij zijn naar
alle waarschijnlijkheid ouder. Op het erf staan ook een losse
koestal en een varkensstal, waarin een zomerkeuken is
ondergebracht. Verder zijn op het perceel een moestuin,
boomgaard en siertuin te vinden.

45 Holterbergweg 13

Holten

HOLTEN, A, 1874

vakantiewoning

woonhuis

Crito' of 'De Bril'

46 Holterbergweg 19

Holten

HOLTEN, A, 1882

vakantiewoning

woonhuis

de Eekhoorn

43 Holterbergweg 1A

Holten

HOLTEN, A, 1971,
1972

woonhuis

woonhuis

Het pand ’t Hoge Ende is een bescheiden landelijke villa en is
gebouwd rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw.

1945-1949

De 'Canadian War Cemetery' te Holten is gelegen aan de
Eekhoornweg aan de voet van de Holterberg. Het herbergt de
graven van bijna 1400 militairen van het Britse Gemenebest,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.

ca. 1935 Loggers, T.J.

Villa 'Crito' ligt midden in de bossen van Holten aan de weg
naar Nijverdal. Het landelijk ogende pand is in 1932 gebouwd
als tweede huis voor G. Liohan naar ontwerp van de Zwolse
architect T.J. Loggers, die in 1931 naar Holten verhuisde.

1931 Loggers, T.J.

In 1931 ontwierp architect T.J. Loggers (1900-1984) in
opdracht van de heer Swager een klein vrijstaand landhuis
ten noorden van het dorp Holten. De vrijstaande woning ligt
midden in het bos aan de voet van de Holterberg, een natuuren recreatiegebied uit de vroege twintigste-eeuw, aan de
toeristenweg van Holten naar Nijverdal.

1992-1994 Koolhaas, Rem ;
Bonesmo, Gro

Opmerking

De villa aan de Aalpolsweg is gebouwd in de Delftseschool
stijl en is een van de eerste projecten uit de periode van
wederopbouw van Holten nadat de voorganger door
oorlogsschade is vernietigd. De villa is gebouwd naar een
ontwerp van architect/beeldend kunstenaar Herman Berends,
die eigenaar van het perceel was. In het huis bevindt zich het
atelier van de architect.

ca. 1900

1889-1900
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Korte omschrijving

De villa is ontworpen door de architecten Rem Koolhaas en
Gro Bonesmo van het bureau Office Metropolian Architecture
(OMA). Binnen het oeuvre van Rem Koolhaas neemt het
woonhuis een bijzondere plaats in omdat de architect vrijwel
geen woonhuizen heeft ontworpen. De voor Koolhaas
kenmerkende dunne betonvloeren met hellingbanen en
glazen gevels zijn ook hier toegepast. Verder doet de woning
sterk denken aan villa’s en paviljoens van Frank Lloyd Wright
en Ludwig Mies van der Rohe.
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Monumentnr Adres

Plaats

Kadaster

Oorspronkelijke functie Huidige functie

Naam

Datering Architect

44 Holterbergweg 7

Holten

HOLTEN, A, 1976

theeschenkerij met
logeerpaviljoens

hotel-restaurant

De Swarten
Ruijter

50 Keizersweg 42

Holten

HOLTEN, F, 5898

boerderij

woonhuis

51 Kerkhofsweg 15

Holten

HOLTEN, F, 4320

begraafplaats

begraafplaats

52 Kerkplein 1

Holten

HOLTEN, F, 4291

kerk

kerk

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad

openluchtbad

Twenhaarsveld

ca. 1955

Het openluchtbad ‘Twenhaarsveld' ligt tussen Holten en
Rijssen op de hoek van de Landuwerweg en de Veenweg.
Naast het openluchtbad ligt het gelijknamige recreatieterrein.
Het bad is in 1955 gebouwd en is ondanks de wijzingen die in
de loop van de tijd hebben plaatsgevonden, nog steeds een
goed voorbeeld van de sobere en functionele uitgangspunten
van de strakke wederopbouwstijl.

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad,
entreegebouw

openluchtbad,
entreegebouw

Twenhaarsveld

ca. 1955

Het kleine entreegebouw bij openluchtbad ‘Twenhaarsveld'
bestaat uit een betonnen skelet met gevels van staal en glas.

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad, kledinghok openluchtbad,
kledinghok

Twenhaarsveld

ca. 1955

De beide kledinggebouwen links en rechts van de entree van
openluchtbad ‘Twenhaarsveld' zijn eenvoudige gebouwtjes
van een bouwlaag. Aan de voorzijde zijn ze deels open om
toegang tot de kledingruimtes te geven.

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad, kledinghok openluchtbad,
kledinghok

Twenhaarsveld

ca. 1955

De beide kledinggebouwen links en rechts van de entree van
openluchtbad ‘Twenhaarsveld' zijn eenvoudige gebouwtjes
van een bouwlaag. Aan de voorzijde zijn ze deels open om
toegang tot de kledingruimtes te geven.

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

Twenhaarsveld

ca. 1955

Achter het entreegebouw van openluchtbad ‘Twenhaarsveld'
liggen toiletgebouwtjes met kleedhokjes.

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad, toiletten en openluchtbad,
kleedhokjes
toiletten en
kleedhokjes
openluchtbad, kiosk
openluchtbad, kiosk

Twenhaarsveld

ca. 1955

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad,
recreatiebad

openluchtbad,
recreatiebad

Twenhaarsveld

ca. 1955

De kiosk van openluchtbad ‘Twenhaarsveld' bestaat uit een
licht, stalen frame. Zowel de plattegrond als het dak hebben
een achthoekige vorm.
Het recreatiebad van openluchtbad ‘Twenhaarsveld' heeft
een meerzijdige plattegrond en bestaat uit een betonnen bak
en rand waarop Z-vormige betonnen startblokken zijn
geplaatst. Het bad is in de loop van de jaren aangepast met
een brede glijbaan en enkele technische gebouwtjes. Deze
vallen niet binnen de bescherming

53 Landuwerweg 21

Holten

HOLTEN, B, 3497

openluchtbad, peuterbad openluchtbad,
peuterbad

Twenhaarsveld

ca. 1955

54 Larenseweg 43

Holten

HOLTEN, F, 2711

woonhuis

1934 Loggers, T.J.

ca. 1900

Alg.
Begraafplaats

ca. 1880

1835

woonhuis

1932 Bos, V.D.
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Korte omschrijving
In opdracht van M. Wansink ontwierp architect T.J. Loggers
even ten noorden van het dorp Holten een theeschenkerij
met logeerpaviljoens, destijds genaamd 'In den Swarten
Ruyter'.
De eenvoudige hallenhuisboerderij met kookhuis werd rond
het einde van de negentiende eeuw gebouwd aan de
westzijde van Holten. Het ensemble verkeert in vrijwel
originele staat.
De Algemene Begraafplaats uit de tweede helft van de
negentiende eeuw is aangelegd aan de noordoostzijde van
de dorpskern. Op de begraafplaats bevinden zich nog een
grafkelder en lijkenhuisje, beide uit circa 1880.
De kerk van Holten staat aan het Kerkplein in het centrum
van het dorp. Het gebied rond het kerkplein is het oudste
gedeelte van het dorp. De veertiende eeuwse toren die is
beschermd als rijksmonument, is een van de weinige nog
bestaande historische bebouwing in Holten van vóór de grote
brand in 1829. De brand verwoeste een groot deel van het
dorp. Het schip van de kerk is eveneens afgebrand en in de
periode 1830-1835 herbouwd op de fundamenten van de
veertiendeeeuwse voorganger, de Midraskerk. Aan de
zuidwestzijde is een kleine kosterswoning gebouwd.

Het peuterbad van openluchtbad ‘Twenhaarsveld' is
niervormig en bestaat uit een betonnen bak met een kleine
betonnen rand.
Het woonhuis is in 1932 gebouwd door architect V.D. Bos.
Het heeft een bijzondere hoofdvorm met het bolle zadeldak
en vormt een bijzonder ensemble met het buurpand
Larenseweg 45.

Opmerking

Gemeentelijke monumenten gemeente Rijssen-Holten 21-6-2018
Monumentnr Adres

Plaats

Kadaster

Oorspronkelijke functie Huidige functie

Naam

Datering Architect

55 Larenseweg 45

Holten

HOLTEN, F, 2712

winkel-woonhuis

winkel-woonhuis

1932 Bos, V.D.

Het winkel-woonhuis is in 1932 gebouwd door architect V.D.
Bos. Het is een fraai voorbeeld van een winkelpand uit de
jaren dertig van de twintigste eeuw in Holten. Het pand heeft
een bijzondere hoofdvorm met het bolle zadeldak en vormt
een bijzonder ensemble met het buurpand Larenseweg 43.

56 Larenseweg 61

Holten

HOLTEN, F, 5459

woonhuis

woonhuis

1925 Brake, G. ter

Het woonhuis is omstreeks 1920 gebouwd door architect G.
ter Brake. Oorspronkelijk was aan de linkerzijde een
aangebouwde schuur aanwezig. De werkplaats is gesloopt
en vervangen door een woonhuis.

57 Maneschijnsweg t/o nr. 9 Holten

HOLTEN, H, 1573

schuur

schuur

ca. 1900

De vrijstaande schuur aan de Maneschijnsweg is een
karakteristiek en streekeigen voorbeeld van een stal voor
melkvee. Vermoedelijk behoorde de stal oorspronkelijk tot
een van de erven in de omgeving op het knooppunt van
wegen aan de Maneschijnsweg en de Van Nootensweg.

58 Molenbelterweg 15

Holten

HOLTEN, A, 1684

woonhuis

woonhuis

ca. 1925 Koning, J.

De villa Holterberg werd omstreeks 1925 gebouwd ten
noorden van de kern Holten aan de oostkant van de
Molenbelterweg. De villa ligt aan de rand van Holterberg, een
natuur- en recreatiegebied uit de vroege twintigste eeuw waar
in de bosrijke omgeving verschillende landhuizen en villa’s in
een landelijke stijl werden ontworpen. Deze woning sluit daar
goed bij aan en is gebouwd in de karakteristieke Engelse
Landhuisstijl naar ontwerp van architect J. Koning.

59 Molenbelterweg 32

Holten

HOLTEN, A, 1857

woonhuis

woonhuis

ca. 1925

De villa van omstreeks 1925 maakt onderdeel uit van de
ontwikkeling van buiten- en vakantiewoningen op en aan de
Holterberg. Het huis is op een landschappelijk prominente
locatie gebouwd, namelijk op een helling van de Holterberg
met uitzicht over de omgeving. Vanaf de openbare weg is het
pand zichtbaar. De villa is bereikbaar via een lange oprijlaan.

60 Molenbelterweg ongen.

Holten

HOLTEN, A, 1684

gedenkmonument

gedenkmonument

61 Molenbelterweg ongen.

Holten

HOLTEN, A, 1244

gedenkmonument/fontein gedenkmonument/fon
tein

62 Motieweg 7

Holten

HOLTEN, A, 1491

woonhuis

woonhuis

63 Oranjestraat 21

Holten

HOLTEN, F, 4190

winkelwoonhuis

woonhuis

64 Oranjestraat 40

Holten

HOLTEN, F, 5331

notariswoning

woonhuis-kantoor

1933 Loggers, T.J.

De Zandkoele

1938-1939 Jansma van der Ploeg

ca. 1935 Jansen

1882
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Korte omschrijving

Het gedenkmonument aan de Molenbelterweg is geplaatst ter
nagedachtenis aan inwoners uit Holten, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het gedenkteken is
geplaatst op de hoek van de Molenbelterweg met de
Steenroddenweg op een bed van grind en omgeven door een
haag van coniferen.
Architect T.J. Loggers (1900-1984) uit Holten ontwierp in
1933 een gedenkteken met fontein aan de Molenbelterweg,
ter ere van het 25-jarig jubileum van de uit Holten afkomstige
burgemeester A.PH.R.G. Baron van der Borch van Verwolde.
Het monument van baksteen werd geschonken door de
burgers van Holten.
Villa De Zandkoele ligt midden in de bossen ten noorden van
de kern van Holten. Het woonhuis werd eind jaren dertig van
de twintigste eeuw ontworpen door architect Jansma van der
Ploeg en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het
gebied van de Holterberg tot een vooraanstaand
recreatiegebied.
Het winkelwoonhuis is in 1935 gebouwd naar een ontwerp
van architect Jansen. Het staat prominent op de hoek van de
Oranjestraat en Rietmolenstraat. Op dit moment is het pand
in zijn geheel in gebruik als woning, waarbij de toegangen tot
de voormalige winkel zijn dichtgezet. De oorspronkelijke
functie is nog herkenbaar.
De eenvoudige villa met harmonieuze verhoudingen en een
fijne detaillering in eclectische stijl werd in 1882 gebouwd als
notariswoning op de hoek van de Oranjestraat met de
Noordenbergstraat.

Opmerking
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Monumentnr Adres

Plaats

Kadaster

Oorspronkelijke functie Huidige functie

Naam

Datering Architect

65 Oranjestraat 72

Holten

HOLTEN, F, 2189

woonhuis

woonhuis

Casa Nostra

1926 Vos, V.D. > Of Bos?

Het woonhuis is in 1926 gebouwd door architect V.D. Vos.
Het heeft een bijzondere hoofdvorm met het bolle zadeldak
en sobere Amsterdamse School stijlkenmerken. Het
hoofdvolume is aan beide zijden uitgebreid met een
eenlaagse uitbouw. Het huis is later in twee woningen
gesplitst.

66 Oude Deventerweg 16

Holten

HOLTEN, H, 336

woonhuis

woonhuis

De Veldhoeve

1922

67 Raalterweg 44

Holten

HOLTEN, H, 1294

school/schoolmeesterswo school
ning

Bosschool

1902 Koopman, A.

68 Smidsbelt 4

Holten

HOLTEN, F, 3984

winkel-smederij

winkel-woonhuis

ca. 1900

70 Stationsstraat 14

Holten

HOLTEN, F, 5204

stationsgebouw

stationsgebouw

ca. 1888 Brederode, K.H. van

De eenvoudige villa met harmonieuze verhoudingen en een
fijne detaillering in eclectische stijl werd in 1882 gebouwd als
notariswoning op de hoek van de Oranjestraat met de
Noordenbergstraat.
De Bosschool werd gebouwd op verzoek van de inwoners
van het buurschap Espelo. De school was bedoeld om de
omliggende boerderijen te bedienen. In 1902 werd door de
firma A. Koopman uit Bathmen de school met twee klassen
gebouwd met tegen het hoofdgebouw een
schoolmeesterswoning.
De voormalige smederij met winkel en woonhuis ligt midden
in de oude kern van Holten op de hoek de
Smidsbelt/Kerkplein. Het is een de weinige overblijfselen van
de historische dorpse bebouwing.
Het Stationsgebouw Holten werd in 1888 gebouwd als
onderdeel van de in dat jaar geopende spoorlijn DeventerAlmelo. De opdrachtgever was de Koninklijke Nederlandse
Locaalspoorweg-Maatschappij Willem III. Deze maatschappij
legde spoorlijnen aan in Gelderland en Overijssel. Voor de
stationsbouw langs deze lijn werd gebruik gemaakt van een
aantal standaardtypen ontworpen door architect K.H. van
Brederode. Het station van Holten is een van de laatste
overgebleven gebouwen van het standaardtype KNLS 2e
klasse.

73 Zweerssteeg 1

Holten

HOLTEN, I, 40

boerderij

boerderij

ca. 1900

De eenvoudige boerderij van circa 1900 met dwars geplaatst
voorhuis en monumentaal bijgebouw, is vrijwel in originele
staat. Voor het hoofdhuis staan twee typische leibomen.

28 A.H. ter Horstlaan 13

Rijssen

RIJSSEN, C, 1825

woonhuis

woonhuis

De Hoogenkamp

ca 1920

Het wit gepleisterde vrijstaand woonhuis in het glooiende
Hollands Schwarzwald is rond 1920 gebouwd.

27 A.H. ter Horstlaan 17

Rijssen

RIJSSEN, C, 1421

woonhuis

woonhuis

De Spannevogel

ca 1920

3 Bevervoorde 19

Rijssen

RIJSSEN, F, 2377

woonhuis

woonhuis

Bevervoorde

1939 Hattem, J.H.

2 Boomkamp 14

Rijssen

RIJSSEN, F, 1490

woonhuis

woonhuis

Ictus

1890

35 Boomkamp 4

Rijssen

RIJSSEN, F, 3084

kerk

kerk

Ontmoetingskerk

1930 Plooij, B.W.

Het vrijstaand woonhuis in het glooiende Hollands
Schwarzwald ten zuiden van de stad dateert van omstreeks
1920.
Het vrijstaand hoekpand uit 1939 ligt langs een smalle
groenstrook in een villabuurtje.
Het vrijstaande woonhuis uit 1890 is gelegen aan de
noordrand van de binnenstad.
De PKN gereformeerde ‘Ontmoetingskerk’ is ontworpen door
de bekende architect B.W. Plooij. Hij ontwierp in een sobere
en strakke baksteenarchitectuur, met een zakelijke,
functionele uitstraling, soms met kenmerken van het
expressionisme.

30 Burgemeester
Knottenbeltlaan 63

Rijssen

RIJSSEN, C, 1547

woonhuis

woonhuis

De Riethoeve

32 De Steege 16-18

Rijssen

RIJSSEN, H, 6265

boerderij

woonboerderij

Munsterboerderij

31 Elsenerstraat 47

Rijssen

RIJSSEN, G, 706

synagoge

winkel-woonhuis

12 Enterstraat 100

Rijssen

RIJSSEN, G, 520

boerderij

woonhuis

ca 1850

13 Enterstraat 120

Rijssen

RIJSSEN, G, 968

woonhuis-praktijk

woonhuis

1925
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ca 1930 Loggers, T.J.

1750

Korte omschrijving

In de bossen op de Rijsserberg op enige afstand van de
Burgemeester Knottenbeltlaan, ligt deze villa uit circa 1930
met rieten tentdak.
De tot dubbele woning verbouwde boerderij, onder een met
riet en rode Hollandse pannen gedekt wolfdak, dateert van
rond 1750.
De rechterzijgevel (zuid) van het winkel-woonhuis is een
restant van de synagoge in Rijssen.
Het boerderijtje uit circa 1850 is één van de weinig
overgebleven stadsboerderijen in Rijssen.
De villa uit 1925 met fraaie tuin ligt langs de uitvalsweg naar
Enter.

Opmerking
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Monumentnr Adres

Plaats

Kadaster

Oorspronkelijke functie Huidige functie

Naam

Datering Architect

8 Grotestraat 12

Rijssen

RIJSSEN, F, 1207

woonhuis-café

woonhuis-café

10 Grotestraat 26

Rijssen

RIJSSEN, F, 1196

café-restaurant

café-restaurant

Spekhorst

33 Grotestraat 27

Rijssen

RIJSSEN, F, 6256

stadsboerderij

Restaurant

De
Stadsboerderij

1620

14 Haarstraat 95

Rijssen

RIJSSEN, F, 5530

kerk/kerktoren

kerk/kerktoren

Westerkerk

1930 Heuvelink, J.A. ; Plooij,
B.W.

47 Jacob Ruysdaelstraat 1 Rijssen

RIJSSEN, H, 1979

kerk

kerk

Zuiderkerk

1968 Architectenbureau Groen
en Scheppink

47 Jacob Ruysdaelstraat 1 Rijssen

RIJSSEN, H, 1979

kerktoren

kerktoren

Zuiderkerk

1968 Architectenbureau Groen
en Scheppink

48 Jan ter Horststraat 38

Rijssen

RIJSSEN, F, 1857

kerk

kerk

Noorderkerk

1955 Fresen, A.F.

23 Jan ter Horststraat 5

Rijssen

RIJSSEN, F, 6434

school

kantoor

49 Johannes Vermeerstraat Rijssen
2

RIJSSEN, H, 6042

kerk

kerk

11 Julianastraat 11

Rijssen

RIJSSEN, F, 1211

woonhuis

woonhuis

29 Markeloseweg 113

Rijssen

RIJSSEN, C, 1411

woonhuis

woonhuis

15 Markeloseweg 68

Rijssen

RIJSSEN, G, 1334

woonhuis

woonhuis

25 Molendijk Zuid 1

Rijssen

RIJSSEN, F, 4004

stadsboerderij

woonhuis

18 Molendijk Zuid 15

Rijssen

RIJSSEN, F, 5120

koetshuis/dienstwoningen dubbel woonhuis

22 Molendijk Zuid 24

Rijssen

RIJSSEN, F, 5831

woonhuis

16 Oosterhofweg 162

Rijssen

RIJSSEN, G, 3071

koetshuis/dienstwoningen dubbel woonhuis

ca 1890
ca 1890

ca 1925 Heuvelink, J.A.
Sion

1968-1970 Jorissen, A.J. en H.J.

ca 1900

1937 Loggers, T.J.

Aneta

1922

1850
1920

woonhuis

ca 1910

ca 1915
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Korte omschrijving

Opmerking

Het woonhuis-café uit circa 1890 is beeldbepalend gelegen in
de gevelwand van de straat.
Cafe 'Spekhorst' ligt zeer markant op de hoek van de
Grotestraat en Rozengaarde en is een fraai voorbeeld van
een eind negentiendeeeuwse horecagelegenheid.
De oorsprong van een van de weinige overgebleven
stadsboerderijen in Rijssen ligt volgens het bouwhistorisch
onderzoek vermoedelijk in de vroege zeventiende eeuw. De
constructie met ankerbalkgebinten en de kapconstructie
stammen uit deze bouwtijd en
zijn vrijwel compleet bewaard gebleven. Het pand heeft in
2011-2012 een nieuwe bestemming gekregen als
horecagelegenehid, waarbij het behoud van de monumentale
waarden het uitgangspunt was.
De van oorsprong Nederlands Hervormde en thans Hersteld
Hervormde Kerk van architecten Heuvelink en Plooij, heeft
een centrale kruisvormige plattegrond met op de linkerhoek
een klokkentoren.
De Gereformeerde Zuiderkerk werd in1968 gebouwd. De
vrijstaande klokkentoren bij de kerk is kenmerkende voor de
periode van wederopbouw. Het gebouw heeft ongeveer 1800
zitplaatsen en staat op een prominente locatie in de
omliggende wijk.
De vrijstaande klokkentoren bij de Zuiderkerk heeft een
opengewerkt, bakstenen frame waarin met daarin verticale
en horizontale betonnen banden.
De Gereformeerde Noorderkerk in Rijssen gold bij de bouw in
1955 als een van de grootste kerken in Nederland. De kerk
telde maar liefst 2400 zitplaatsen. De locatie is vlak bij het
oude centrum van Rijssen en het spoor. De hoofdingang van
de kerk ligt aan de Jan ter Horststraat. Aan de linkerzijde
staat een niet-monumentale pastorie.
Het schoolgebouw met een opvallende overstekende kap
dateert uit de jaren twintig van de twintigste eeuw.
De Sionskerk in Rijssen werd gebouwd als hervormd kerkelijk
centrum Sion en opende in 1970 haar deuren. Door de groei
van Rijssen eind jaren zestig, groeide ook het aantal leden
van de Hervormde Gemeente en was uitbreiding van het
aantal zitplaatsen nodig. De nieuwe kerk werd gebouwd in de
wijk Plan Zuid.
Het vrijstaande woonhuisje in de binnenstad vormt een goed
voorbeeld van eenvoudige woonhuisarchitectuur van rond
1900.
De villa uit 1937 aan de rand van het Hollands Schwarzwald
is kenmerkend voor het oeuvre van de architect T.J. Loggers.
Het vrijstaande woonhuis langs de uitvalsweg naar Markelo
ligt op een niet afgegraven es met de kopgevel naar de straat
gekeerd.
De kleine stadsboerderij uit 1850 ligt vlak bij een molen aan
de rand van de binnenstad.
Het dubbele woonhuis met koetshuis aan de rand van de
Dubbel pand bij
binnenstad dateert van 1920.
Stationsdwarsweg 67
De vrijstaande villa aan de rand van de binnenstad uit circa
1910 geldt als voorbeeld van de chaletstijl uit het begin van
de twintigste eeuw.
Het pand van rond 1915 was van oorsprong het koetshuis
van het nabijgelegen landgoed de Eschhorst, dat inmiddels
door nieuwbouw is vervangen.
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Oorspronkelijke functie Huidige functie

16 Oosterhofweg 164

Rijssen

RIJSSEN, G, 3070

koetshuis/dienstwoningen dubbel woonhuis

ca 1915

Het pand van rond 1915 was van oorsprong het koetshuis
van het nabijgelegen landgoed de Eschhorst, dat inmiddels
door nieuwbouw is vervangen.

7 Rozengaarde 55

Rijssen

RIJSSEN, F, 1293

woonhuis

woonhuis

ca 1905

6 Rozengaarde 57

Rijssen

RIJSSEN, F, 5928

woonhuis

woonhuis

1890

5 Rozengaarde 59

Rijssen

RIJSSEN, F, 5928

woonhuis

parochiehuis

1871

4 Rozengaarde 61

Rijssen

RIJSSEN, F, 1295

winkel

winkel

26 Schietbaanweg ong.

Rijssen

RIJSSEN, C, 1470

schietpoorten

schietpoort 1

26 Schietbaanweg ong.

Rijssen

RIJSSEN, C, 1470

schietpoorten

schietpoort 2

26 Schietbaanweg ong.

Rijssen

RIJSSEN, C, 1470

schietpoorten

schietpoort 3

Rijssen

RIJSSEN, F, 4121

hekwerk rondom boom

hekwerk rondom
boom

Het hoekpand van omstreeks 1905 vormt de afsluiting van de
straatwand achter de N.H. Kerk.
Het herenhuis uit 1890 met rijk versierde voorgevel in
eclectische stijl, ligt aan het plein achter de N.H. Kerk.
Het monumentale parochiehuis ligt aan het plein achter de
N.H. Kerk is van 1890.
Het winkelwoonhuis aan het plein achter de N.H. Kerk is van
rond 1925.
Een van de drie gemetselde schietpoorten aan de
Schietbaanweg, in het Hollands Schwarzwald.
Een van de drie gemetselde schietpoorten aan de
Schietbaanweg, in het Hollands Schwarzwald.
Een van de drie gemetselde schietpoorten aan de
Schietbaanweg, in het Hollands Schwarzwald.
Het oorspronkelijke hekwerk rondom de boom midden op het
Schild werd in 1898 geplaatst, het jaar dat Wilhelmina tot
koningin werd gekroond. Het huidige hekwerk is een kopie.

69 Stationsdwarsweg 1-3

Rijssen

RIJSSEN, F, 5645

stationsgebouw

stationsgebouw

ca. 1888 Brederode, K.H. van

Station Rijssen werd in 1888 gebouwd als onderdeel van de
in dat jaar geopende spoorlijn Deventer-Almelo. De
opdrachtgever was de Koninklijke Nederlandse
Locaalspoorweg-Maatschappij Willem III. Deze maatschappij
legde spoorlijnen aan in Gelderland en Overijssel. Voor de
stationsbouw langs deze spoorlijnen werd gebruik gemaakt
van een aantal standaardtypen ontworpen door architect K.H.
van Brederode. Het station van Rijssen is het laatste
overgebleven station van het standaardtype KNLS 1e klasse.

21 Stationsdwarsweg 49

Rijssen

RIJSSEN, F, 6499

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915

21 Stationsdwarsweg 51

Rijssen

RIJSSEN, F, 6501

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915

20 Stationsdwarsweg 53

Rijssen

RIJSSEN, F, 6502

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915

Het dubbele woonhuis uit circa 1915 aan de rand van de
binnenstad, heeft aan weerzijden een balkon op het platte
bouwdeel.
Het dubbele woonhuis uit circa 1915 aan de rand van de
binnenstad, heeft aan weerzijden een balkon op het platte
bouwdeel.
Het dubbele woonhuis aan de rand van de binnenstad heeft
een karakteristiek hol zadeldak dat bij de zijgevels overgaat
in schilddaken.

20 Stationsdwarsweg 55

Rijssen

RIJSSEN, F, 6504

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915

19 Stationsdwarsweg 57

Rijssen

RIJSSEN, F, 6506

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915 Hattem, E.

19 Stationsdwarsweg 59

Rijssen

RIJSSEN, F, 6508

dubbel woonhuis

dubbel woonhuis

ca 1915 Hattem, E.

19 Stationsdwarsweg 67

Rijssen

RIJSSEN, F, 5119

koetshuis/dienstwoningen dubbel woonhuis

1920

24 Stokmansveldweg 1b

Rijssen

RIJSSEN, B, 9224

tribune

1910

1 Schild

Naam

Datering Architect

ca 1925

Koningin
Wilhelminaboom

tribune
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Het dubbele woonhuis aan de rand van de binnenstad heeft
een karakteristiek hol zadeldak dat bij de zijgevels overgaat
in schilddaken.
Het dubbele woonhuis aan de rand van de binnenstad van
architect E. Hattem vormt samen met een aantal andere
dubbele panden in de straat een fraai ensemble.
Het dubbele woonhuis aan de rand van de binnenstad van
architect E. Hattem vormt samen met een aantal andere
dubbele panden in de straat een fraai ensemble.
Het dubbele woonhuis met koetshuis aan de rand van de
Dubbel pand bij Molendijk
binnenstad is in 1920 gebouwd.
Zuid 15
Bij het voetbalveld aan de Wierdensestraat staat een redelijk
gaaf en zeldzaam voorbeeld van een houten tribune uit de
jaren dertig van de twintigste eeuw.
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71 Weth. H. H.
Korteboslaan 12

Rijssen

RIJSSEN, F, 4268

72 Weth. H. H.
Korteboslaan 14

Rijssen

17 Wierdensestraat 110

Rijssen

Naam

Datering Architect

Korte omschrijving

koetshuis/dienstwoningen woonhuis

ca. 1900

Het voormalige koetshuis was onderdeel van de aanleg van
een groot buitenhuis. In dit deel van Rijssen waren meerdere
buitenplaatsen aanwezig. De functionele en esthetische
verbinding met een hoofdhuis is verloren gegaan, doordat het
hoofdhuis sterk is gewijzigd. Het koetshuis is hierdoor
onderdeel gaan uitmaken van de villabebouwing aan de
Wethouder Korteboslaan. Hoewel het koetshuis later is
verbouwd, zijn de hoofdvorm en hoofdopzet goed bewaard
gebleven.

RIJSSEN, F, 4269

koetshuis/dienstwoningen woonhuis

ca. 1900

Het voormalige koetshuis was onderdeel van de aanleg van
een groot buitenhuis. In dit deel van Rijssen waren meerdere
buitenplaatsen aanwezig. De functionele en esthetische
verbinding met een hoofdhuis is verloren gegaan, doordat het
hoofdhuis sterk is gewijzigd. Het koetshuis is hierdoor
onderdeel gaan uitmaken van de villabebouwing aan de
Wethouder Korteboslaan. Hoewel het koetshuis later is
verbouwd, zijn de hoofdvorm en hoofdopzet goed bewaard
gebleven.

RIJSSEN, F, 3853

woonhuis

1880

Het vrijstaande herenhuis uit 1880 heeft een eigen,
rondlopende oprijlaan en is net gelegen buiten de binnenstad.

kantoor
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