
Beklim met leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8
de toren van de St. Plechelmusbasiliek

Onder begeleiding van een VVV gids kun je samen 
met de leerlingen een leuk en leerzaam uitstapje 
samenstellen. Je kunt de imposante, bijna 800 jaar 
oude toren van de St. Plechelmusbasiliek 
beklimmen.
De beklimming is ook goed te combineren met het 
opdrachtenboekje met vragen voor de leerlingen 
over de toren. De toren torent hoog boven zijn 
omgeving uit.
De toren is gebouwd van Bentheimer zandsteen. 
Onderweg kom je vele unieke schatten tegen.

De toren is 61 meter hoog en telt vijf geledingen 
opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. Het portaal 
is versierd met vroeggotische baldkapittelen en 
hoekcolonetten. Vanuit de top (het Lood'n Bönneke) 
heb je uitzicht over Twente en tot ver in Duitsland.
Bij helder weer zie je zelfs het slot van Bad 
Bentheim.
Het uurwerk in de toren is gemaakt in 1913 en is daarmee al meer dan 100 jaar oud. 
Het zorgt ervoor dat de wijzers aan de buitenkant van de toren steeds de juiste tijd 
aanwijzen. Het uurwerk bevindt zich halverwege de toren in een ruimte waar ook de 
speeltrommel staat die de beiaard elk kwartier automatisch laat klinken.
De toren dateert uit de 13e eeuw en werd in 1936 gerestaureerd. In 1930 schonk het 
echtpaar Gelderman-Bartelink ter gelegenheid van hun 12,5- jarig huwelijk een 
carillon van 42 klokken aan de stad. Later werden daar nog eens 5 klokken aan 
toegevoegd.
De 48e klok in de St. Plechelmustoren, de grote Maria-klok is door de beroemde 
klokkengieter Geert van Wou uit Kampen vervaardigd. Deze klok werd gegoten 
nadat hevig onweer in 1492 de toren in brand zette waarbij waarschijnlijk alle toen 
aanwezige klokken verloren gingen.

Speciaal tarief voor scholen:
Kosten volwassenen: € 3,00 p.p. leerlingen t/m 14 jaar € 1,50 p.p. Kinderen onder de 
8 jaar, hebben geen toegang in de toren vanwege veiligheidsredenen.
Opdrachtenboekje € 1,00 per leerling inclusief een ijsje bij van Olffen na afloop.
Tevens ontvangen de leerlingen per persoon 1 terugkom kaartje.

Een torenbeklimming onder leiding van een gids is mogelijk op iedere gewenste dag 
en tijdstip, behalve tijdens de reguliere openstelling. Reserveringen minimaal één 
week voor aanvang.


