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1  Marktplein 
Op de plek van het marktplein, dat pas na de verwoesting tijdens 

de Tweede Wereldoorlog zijn huidige plaats verkreeg, stond in de 
achtste eeuw een Saksische hofstede. Samen met een door Karel 
de Grote gebouwde missiekapel vormde het de stadskern, waar 
vanuit Borken zich heeft ontwikkeld. De maandelijkse markt, nog 
altijd vaste prik in Borken, maakt deel uit van een reeks histori-
sche markten (sinds 1249 de Michaelismarkt, sinds 1297 de Sünte- 
Jürgens-markt, sinds de 1594 Sakramentimarkt).

De 15e eeuw gold voor Borken als een economische bloeitijd. 
Tot in de 20e eeuw werd er net buiten de stad ook een veemarkt 
gehouden, die een lange tijd één van de grootste in Westfalen was. 

Midden op het marktplein: bron met het standbeeld van Janus, 
die als een god werd vereerd. Het beeld heeft twee gezichten; het 
ene wijst naar binnen, naar het verleden, het andere naar buiten, 
naar de toekomst (1997). 

Kunstenaar: Jürgen Goertz 

2  Remigiuskerk
Het stadsbeeld van Borken wordt getypeerd door een massieve 
kerktoren, waarvan het benedengedeelte ooit tot een romaanse 
stenen kerk behoorde. De Remigiuskerk werd rond 1160 voor de 
pastorie op de plaats van een Frankische houten kapel gebouwd. 
Zijn huidige vorm als gotische hallenkerk is terug te voeren naar 
Johann Walling. Hij stamt uit Borken, werkte hier als pastoor en 
bouwde in 1433 de kapel, waarvan Walling de eerste deken werd. 
De kerk onderging nog in de laatgotische tijd een aantal verande-
ringen, zoals de komst van drie kapellen naast de toren en tussen 
1872 en 1874 werd er een travee richting oosten gebouwd. 

Belangrijke kunstwerken in de kerk: romaans doopvont (rond 
1200); kruis (14e eeuw); piëta (begin 15e eeuw ); heilig graf, ver-
moedelijk met het wapen van Walling (15e eeuw); Anna te Drieën 
(15e eeuw); triptiek (Antwerpse Meester. Begin 16e eeuw ); herrij-
zende Christus van Nina Winkel (1988).

3  Stadtmühle (stadsmolen) 
Langs de Borkener Aa lag de stadsmolen, die al in de vroege jaren van 
Borken als korenmolen werd bedreven. In 1933 werd de molen door de 
stad Borken overgenomen van de bisschop van Münster. Tegenover de 
molen stond de olie-, later de schorsmolen. Op steenworp afstand ligt, 
een stukje met de stroom mee, een voorde, die ooit van groot belang 
was tijdens het ontstaan van Borken. 

Richting oosten lag de zogenaamde ‘buitenstad’, die door de Hei-
dener Straße begrensd werd. Aan beide kanten van deze straat lig-
gen meerdere bezienswaardige villa’s in de stijl van het historisme.

4  Kuhmtoren  
Na de toekenning van de stadsrechten – op zijn laatst in 1226 door 
bisschop Dietrich von Isenburg uit Münster – beschikte de stad over 
zelfbestuur, eigen jurisdictie, vestigingsrecht en marktrechten. In de 
loop van de 14e eeuw was de bouw van de uiteindelijke vestingring met 
acht torens, vier stadspoorten, muur en grachten klaar. De Mühlentor 
werd voor het eerst gedocumenteerd in 1328, de Brinktor in 1333, de 
Vennetor in 1352 en de Neutor in 1361. 

„So fast as Borken“ betekent dat de stad tot de sterkste vestingen 
van het Münsterland behoorde. De Kuhmtoren was onderdeel van de 
stadsmuur. Zijn naam stamt af van het woord „Kump”, een soort water-
put waarin koeienhuiden middels het toevoegen van looi binnen twee 
jaar „gaar” waren. 

Achter de Kuhmtoren ligt de oude joodse begraafplaats. Een ge-
denksteen in de muur en een monument op de begraafplaats herinne-
ren aan de joodse burgers van de stad. 

5  Diebestoren  
De rondgang loopt verder naarlangs de voormalige vestingring van de 
stad. Bij de Diebestoren zijn nog resten te vinden van de oude stadsmuur, 
die een hoogte van gemiddeld 8-9 meter en een dikte van 1,5 meter  
had, en middels steunpilaren werd versterkt. De toren, gebouwd  
tussen 1326 en 1433 en later deels ook als arrestatieruimte gebruikt, 
heeft een dikte van 2,20 meter aan de ‘veldkant’ en van 1,75 meter aan 
de stadskant. 
Op de latei leest u de inscriptie „Anno DMI MCCCCCLP ipse die urbani“  
(25 mei 1555, daad van de heilige Urbanus).

Aan de zijkant van de toren loopt een weg naar het huidige  
raadhuis van Borken. Het gebouw met neo-barokke vormen werd  
in het jaar 1908 voor het districtsbestuur gebouwd. Na zware  
beschadiging in 1945 werd het in beperkte vorm herbouwd. Sinds 
1816 geldt Borken als Kreisstadt.

Rechts van de De-Wynen-Gasse lag het klooster Marienbrink, dat 
rond 1400 werd gebouwd. Zijn eerste bewoonsters waren begijnen, die 
vanaf 1476 naar de voorschriften van de heilige Augustinus leefden. In 
1803 werd het klooster vanwege de secularisatie gesloten. Hier, op het 
voormalige Nonnenplatz, stond de synagoge van de joodse gemeen-
schap, herdacht met een gedenksteen. 

6  Heilige Geestkerk  
De Heilige Geestkerk is de laatste getuige van de ooit zo belangrijke  
armenstichting in Borken. Deze werd tussen 1380 en 1390 opgericht. 
Het gebruik van bakstenen in blindbogen en ruitpatronen maakt van 
deze kerk een zeldzaam voorbeeld van de Noord-Duitse baksteen- 
gotiek in deze regio. 

7  FARB – Forum Altes Rathaus Borken
Naast de Heilige Geestkerk bevindt zich het voormalig raadhuis,  
gebouwd in 1953, waarin nu FARB – Forum Altes Rathaus Borken  
(stadsmuseum en toeristeninformatie) gevestigd is. Het oorspronkelijke  
raadhuis van de stad (rond 1500) stond voor de Remigiuskerk,  
tot aan de dubieuze „raadhuisinstorting“ van 1910, waarbij burgers het 
krakkemikkige gebouw ‘s nachts lieten instorten. 

8  Holkenstoren
De Holkenstoren aan de Wallstraße is met een diameter van 6,20 meter 
en een dikte van 1,93 meter de sterkste toren. 

Hij werd gebouwd met de komst van de stadsmuur en diende deels 
als woning van de stadscommandanten. De ingang stamt uit eind  
19e eeuw. 

9  Kornmarkt (korenmarkt)
Bij de Kornmarkt werd vermoedelijk in jenever gehandeld. Het drie-
laagse gevelhuis (16e eeuw) en het laat-barokke herenhuis (1684) met 
uitstekende façade, zijn zeker de moeite waard.

Een bron met het standbeeld van Hendrik de Wynen vormt te-
genwoordig het middelpunt van het plein. Tijdens de slag in het Let-
ter Bruch bij Coesfeld op 8 augustus 1323 (Cyriakustag) waren de  
Borkeners onder leiding van De Wynen aan de winnende hand, toen 
zij met de troepen uit het Bisdom Münster tegen het Geldrische leger 
vochten. 

10  Windmühlenturm (windmolentoren)
Via de Schmiedegasse leidt de weg naar de windmolentoren. Tot 1869, 
toen een storm de wieken verwoestte, diende de toren tegelijkertijd 
als windmolen. De plekken waar een houten kanteel in het muurwerk 

verankerd zat, zijn nog duidelijk zichtbaar. 
De route brengt u verder langs een typisch voorbeeld van een 

herenhuis uit 1803. 
Aan de oostzijde zijn nog delen van de oude Vennetor behou-

den. Bij de parkeergarage aan de overkant bevinden zich de res-
ten van een verdedigingstoren, ook wel bekend onder de naam 
„Bär“. De torens voorzien de stadsmuur van extra stabiliteit.

11  Johanneskerk
Rond 1200 werd er op deze plaats een tweede kerk gebouwd, 
die als heilige Ludgerus ingewijd werd. In 1263 werd de kerk 
overgenomen door de johannieters en werd hij uitgebreid met 
een woongedeelte. Beide gebouwen, die tijdens de dertigjarige 
oorlog compleet vervallen waren, werden in 1655 overgenomen 
door de kapucijners. Zij bouwden in 1696 een nieuwe kerk in 
barokstijl en bouwden in 1777 een zelfstandige kapel, die eind 
19e eeuw door een beuk met de kerk werd verbonden. 

Binnen: dubbele madonna met stralenkrans (15e eeuw), Anna 
te Drieën (15e eeuw), resten van een interieur uit de late barok, 
die in 2001 in een nieuwe altaar (gebouwd naar de modellen uit 
Sundern-Allendorf/Sauerland) werden geïntegreerd.

Het orgel, dat rond 1600 voor de kerk van de „Georgskom-
mende in Münster” gebouwd werd, behoort tot de oudste van 
zijn soort in het Münsterland. Na meerdere eigenaren kon het or-
gel in 1956 worden gekocht en zorgvuldig worden gerestaureerd.

12  Wedemhovetoren
De toren heeft zijn naam te danken aan zijn ligging vlakbij de kerk. 
Op steenworp afstand bevindt zich de proosdij, die in opdracht  
van de deken van Coeverden in 1769 werd gebouwd. Daarnast 
de Papendiek, met een kleine vijver met het „Dekeneiland“; zijn 
naam herdenkt de kapittelkerk van de heilige Remigius. 

Hier eindigt de aanbevolen route. Wij raden u aan ook de 
onderstaande bezienswaardigheden te bezoeken.

13  Gemen
Vooral de statige burcht geeft de geschiedenis van de tot begin 
19e eeuw zelfstandige heerschap Gemen goed weer.

Kasteelvrijheid: voormalige franciscanenkerk (start vd 
bouw 1705) met barok interieur en façade. Aan de andere 
kant van de Bocholter Aa ligt de gereformeerde kerk (start vd 
bouw 1703)

Delen van het rijke interieur zijn afkomstig van de voor-
malige lutherse kerk (1822 afgebroken) 

14  Weseke
Middelpunt van dit stadsdeel is de in 1893/94 in neogotische 
stijl gebouwde Ludgeruskerk. Binnen: kruis (begin 15e eeuw), 
kruisdragingreliëf met de hl. Veronica (rond 1520)

Anna te Drieën (16e eeuw). 

15  Burlo
De kloosterkerk St. Marien in Burlo herdenkt de vestiging van 
de wilhelmieten- later de cisterciënzerorde. Het oksaal en 
de drie oostelijke traveeën van dit oude bakstenen gebouw  
werden al rond 1300 gebouwd; de aangrenzende langwerpige 
kerk met één beuk werd in 1474 gebouwd. Binnen: Christus voor 
Pilatus (17 e eeuw), Mariaklacht en Kruizigingsgroep (18e eeuw).  
Venster met verschillende afbeeldingen (eind 19e eeuw). 

16  Hoxfeld
Haus Pröbsting, gelegen aan de Bocholter Aa, kan terug-
blikken op een roerige geschiedenis. Met als middelpunt het  
herenhuis, in 1345 omgebouwd tot stenen huis. Aan de west-
kant bevindt zich de voorburcht met drie vleugels uit de 18e 
eeuw, waar oorspronkelijk ook een watermolen bij hoorde. 

17  Rhedebrügge
De façade van de kerk Maria Immaculata (1899) is een bui-
tengewoon voorbeeld van de neogotiek in het Westmünster-
land.

18  Marbeck
De herenhuizen Döring en Engelrading laten de vroege  
vormen van de kasteelbouw zien. 

Haus Döring troont op een artistiek opgeworpen heuvel 
(Motte), die oorspronkelijk werd omringd door grachten. Aan 
de naastgelegen Döringbach ligt een watermolen uit 1451 
(buiten werking). 

Haus Engelrading is als langwerpig gebouw met een verdie-
ping (1707) met een onregelmatig ontworpen façade behou-
den; delen van de boeren bijgebouwen staan op vermoedelijk 
nog oudere fundamenten. 

Een rondgang  
door het  
historische Borken 

In cursief: bezienswaardigheden buiten de voorgestelde route
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