Wandeling Nederland Leest
langs woon- en werklocaties firma Sevenstern

Markeringspunten
Bij de rode markeringspunten uitleg en foto’s
Digitaal volgen:
Deze wandeling is ook te volgen via: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2796233
Fotowedstrijd!
Maak een mooie foto bij een markeringspunt en maak kans op het boek: Commanditaire
Vennootschap R.W. Sevenstern & Zoon; Distillateurs, likeur- en brandewijnstokers Anno
1820!
Veel wandel- en ontdekplezier!

Routebeschrijving:
1. Start bij café Het Schilderij Harderwijkerweg 3 in Dieren
2. Richting station naar Dieren Zuid. Op groot kruispunt (burgemeester de
Bruinstraat) rechtdoor.
3. Ga de Hoflaan in.
4. Kruispunt Hoflaan -Hogestraat.
5. Even naar rechts en dan links Doesburgsedijk op. Je loopt langs het pand
van de fotograaf.
6. Loop niet de Lagestraat in maar ga rechtdoor de Doesburgsedijk op.
7. Na flatgebouw Bastion links graspad naar beneden (kan modderig zijn!). Je
loopt langs de Ruitersbeek en komt uit op Veerstoep.
8. Loop de trap op naar boven en geniet van het mooie uitzicht over de IJssel.
9. Ga een klein stukje naar links.
10. Rechtsaf de Veerstraat in.
11. Rechts de Kerkstraat en op kruispunt rechtdoor naar de Noorderstraat.
12. Einde van de Noorderstraat naar links Zutphensestraatweg en rechtdoor de
Hogestraat in.
13. Na politiebureau rechtsaf Carolinapark in (ook prachtig park met rijke historie
zie http://www.oranjerie-dieren.nl/stichtingen/)
14. Als je even rechtdoor gaat door de Hogestraat, waren daar nog
kantoorpanden van Sevenstern.
15. Aan einde park linksaf en u komt weer uit op het Stationsplein.
16. Wilt u een mooi uitzicht over Dieren, neem de trappen of de lift van de Hoge
Juffer. Aan de achterkant loopt u via de Julianalaan weer terug naar de
Harderwijkerweg. Sla weer rechts af en u ziet aan de overkant het café het
Schilderij.
Leuk weetje bij

Noot: ben je minder goed ter been (of is het pad langs de Ruiterbeek erg
modderig): sla dan wel de Lagestraat in, dan kom je vanzelf uit bij de
Veerstoep. In plaats van over de Hoge Juffer (bij het station) kun je ook
links om het station heen lopen. Dan kom je ook weer op de
Harderwijkerweg uit.

Meer informatie en boek:
Wil je meer informatie is het boekje: Commanditaire Vennootschap R.W. Sevenstern &
Zoon; Distillateurs, likeur- en brandewijnstokers Anno 1820 geschreven door Theo van
Gessel en Jos Leeman voor € 10,- verkrijgbaar bij The Readshop op het Callunaplein in
Dieren of te leen bij de Bibliotheek Veluwezoom in Dieren.
Deze wandeling is gemaakt ter gelegenheid van Nederland Leest 2020 voor Bibliotheek
Veluwezoom, in samenwerking met Barbara Sevenstern, Theo van Gessel, Theo Dammers,
Jos Leeman en Joost Grol (van Rheden op de kaart).
•
•
•
•
•
•
•

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/nederlandleest
https://www.nederlandleest.nl/geschenkboek
www.diereninbeeld.nl
www.rhedenopdekaart.nl
https://www.oudheidkundigekring.nl/
Archief Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal,
collectie Frans Nas ( foto’s Noorderstraat)
http://barbaraschrijft.nl/
https://www.readshop.nl/Winkel/8C-79-A3-13-79-C1-97-85

Fotowedstrijd:
Maak een leuke, mooie foto bij een van de locaties van Sevenstern en maak kans op het het
boek van Theo van Gessel en Jos Leeman over de firma Sevenstern. Mail de foto voor 14
december 2020 naar: ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of app deze naar 06 – 44 29
41 85.

Aanvullingen?
Heb je opmerkingen of aanvullingen op deze wandeling mail- of app ze door naar
ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of app deze naar 06 – 44 29 41 85
Veel ontdek- en wandelplezier.
Ilse Paulus lees/mediacoach Bibliotheek Veluwezoom 2020

Café Het Schilderij
Het café is gebouwd op de locatie waar eerder de leerlooierij van de familie Sevenstern was. Niet
lang na het realiseren van het café brak er brand uit, waarbij alleen een deel van het achterhuis
bewaard bleef. Om die reden werd er rond 1911 op dezelfde plaats een groter café gebouwd. Vanaf
1936 café Konings, na 1969 café Damen en heden “Het Schilderij”.

Hogestraat 1, 2 en 3 distilleerderij, kuiperij en woonhuizen familie Sevenstern.
Op de hoeken Hogestraat/Hoflaan gebeurde het. Hogestraat 1-3 was vanaf het begin het woonhuis
van de familie (dit zijn nu “nieuwbouw”-huizen).De likeur- en brandewijnstokerij met de
distilleerderij was hier aan vast gebouwd en gesitueerd in de Tramstraat, later de Hoflaan. Aan de
overkant, op Hogestraat nummer 2, staat nu nog villa Den Hoek. Ook deze villa was eigendom en
woonhuis van de familie. Na de dood van Reinierus, in 1958, werd de eerste verdieping tot de fusie
in 1968 met Mispelblom, kantoor. Hogestraat 1-3 werd na de verhuizing van Reinierus emballage
en boven bleef het woonhuis t.b.v. een personeelslid.
Vroeger ging al het verkeer van Arnhem naar Zutphen door de Hogestraat. Door de scherpe bocht
belandde er regelmatig een auto in de tuin van villa den Hoek. Aan de overkant, rechts van de villa,
was de Kuiperij waar in 1964 een flinke brand gewoed heeft. Door kordaat optreden van de
brandweer liep het pand niet al te veel schade heeft op.

Doesburgsedijk / Lagestraat: entrepot
Het entrepot: stond het voormalig entrepot de opslag van spiritus (grondstof voor de distillatie),
waarover nog accijns betaald moest worden.

Veerstoep:
Links van de aanlegstoep van de veerpont was de laad- en losplaats van de vaten.

Het Veerhuis
De Kegelclub betrok in 1911 een vrijstaand
kegelhuis in de tuin van Café Het Veerhuis, Aan 't
Veer 1. Het kegelhuis heeft jarenlang onderdak
geboden aan de Kegelclub, in de beginjaren een
ontmoetingsplaats voor de notabelen van het
dorp. Na 1962 besloot de Kegelclub niet langer
gebruik te maken van het kegelhuis van Café Het
Veerhuis, maar te gaan spelen op de kegelbanen
van café/slijterij Wegman in de Kerkstraat.

Noorderstraat
Tussen 1854 en 1881 hebben de Sevensterns
aan de Noorderstraat een mouterij, een
branderij, een opslagplaats voor granen en
kolen, een stal voor vee en een woonruimte
voor de knecht gehad.
Er stond een aantal stenen gebouwen met
pannen gedekt, geschakeld aan elkaar. Een
klein industrieel complex waar stoomkracht
gebruikt werd om machines aan te drijven.
Deze foto is van de Verzinkerij Roverts uit
1960 maar dit was hetzelfde pand als van de
firma Sevenstern. Links was de sigarenfabriek
van de familie Nas.

Kantoorpanden Hogestraat
Foto uit 1942. Naast het kantoor was hotel De Kroon gevestigd.

Station Dieren:
Naast de veerstoep kwamen hier de vaten per spoor Dieren binnen. Op deze foto’s: het los- en
laadperron bij de spoorwegovergang Spoorstraat/marktplein - Wilhelminaweg.
Op de achtergrond staat het seinhuis.

Leuke weetjes:
“Op de Hei”: Zilverakker en plan Stenfert. Rondom het Vogelplantsoen waren veel bezittingen van
de familie Sevenstern, waaronder een houthandel, aardappelmouterij (aan de Lange Juffer) en
een veestapel.
De huidige prinses Laurentien is een nazaat van de Dierense familie Brinkhorst. De laatste telg
van de Sevensterns, Reinierus Chr.Th., verloofde zich in 1920 met Pauline Brinkhorst, dochter
van J.G. Brinkhorst en eigenaar van pension “Schoonoord”, Hogestraat 2. Reinierus trok bij zijn
verloofde in. Zij trouwden in 1924 in Brussel.

