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MONUMENTAAL WONEN

LANDGOED WIENTJESVOORT.

DE, NOG STEEDS WERKENDE, KLOK IS DE  
EYECATCHER VAN HET HUIS.
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Het huis op Wientjesvoort is in 1850 neergezet door de 
freules en baron Van Dorth tot Medler. Die familie woonde 
oorspronkelijk een eindje verder, op Huize het Medler. 
Het gezin telde vier kinderen. Na de dood van zijn ouders wil-
de de oudste zoon Zeno alleen met zijn gezin op het Medler 
wonen. Zijn ongetrouwde zussen en broer hadden Wientjes-
voort gebouwd. Nèt iets groter, breder en hoger dan Huize 
het Medler. Waarschijnlijk om hun broer dwars te zitten.

Persoonlijke geschiedenis 
“Friso en ik kenden Wientjesvoort uit onze jeugd. Friso kwam 
er als kind al over de vloer”, herinnert zich Yneke Woudstra. 
“In 1968 is het huis afgebrand. Toen we gingen kijken in 1999 
was het geruïneerd en uitgewoond”.  Friso wist als restaura-
tie-architect hoe een klus van dit formaat het beste te klaren 
valt. In 2001 was het huis zo ver opgeknapt dat het paar er 
kon gaan wonen. 

Favoriete plek
“Echt een favoriete plek heb ik niet”, zegt Yneke, “maar ik zit 
heel graag in de keuken. Daar staat een heerlijk grote tafel 
waar je op het gemak koffie kunt drinken en de krant kunt 
lezen. We eten er vaak als we samen zijn”.

Eyecatcher
Eyecatcher van Wientjesvoort is volgens de Woudstra’s de 
voorkant met de klok. “Als je aan komt rijden, denk je: Goh, 
wat een prachtig huis. De klok geeft ieder half uur een liefelijk 
geluid. Wel moet ie handmatig worden opgewonden, twee 
keer per week. Een werkje dat niet vergeten mag worden”.

Léontine van Geffen-Lamers is fotograaf van monumenten, 
tevens uitgever van exclusieve fotoboeken voor bewoners van 
monumenten
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Yneke en Friso Woudstra wonen op Wientjesvoort in 
Vorden. Het 22 hectare grote landgoed in de Gelderse 
Achterhoek is sinds 1999 in hun bezit. 

Droomhuis op 
Wientjesvoort
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YNEKE WOUDSTRA VINDT DE KEUKEN EEN FIJNE PLEK OM TE ZIJN. 

DETAIL VAN HET TOEGANGSHEK VAN WIENTJESVOORT.

DE DROGE ZOMER VAN 2018 ZORGDE ER VOOR DAT DE BAAKSE BEEK, DIE OVER HET LANDGOED LOOPT, 
DROOG KWAM TE LIGGEN.


