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Zo maakte de Landelijke Stichting Open Monumentendag het thema voor 2014 bekend. Gedurende 
de eerste bijeenkomst in het najaar van 2013 van het bestuur en de kernwerkgroep met betrekking 
tot het thema OP REIS had niemand verwacht dat dit thema zo`n onuitputtelijke en voor de hand 
liggende inspiratiebron zou zijn. Want mobiliteit is van alle tijden en (vaar)wegen bijna zo oud als de 
mensheid zelf. En al die verplaatsingen, op welke manier dan ook, hebben zichtbare sporen in ons 
land achtergelaten. Sporen die ons iets vertellen over het verleden. 

Voor de Open Monumentendag in Leidschendam – Voorburg (OMD) is de verbinding met het 
thema voornamelijk gerealiseerd via het mobiele erfgoed. Alle soorten historisch vervoer kregen 
de aandacht, zoals historische vaartuigen, historische trams, bussen en oldtimers. Daarnaast is 
bij enkele monumenten tijdens de rondleidingen aandacht gegeven aan de rol die het thema heeft 
gespeeld bij de historie van het monument. 

In dit verslag blikken we terug, en ook een beetje vooruit. Alvast enkele cijfers: 
• de 25 opengestelde monumenten werden rond 8400 keer bezocht 
• de oldtimers werden door rond 600 belangstellenden bekeken  
• in de historische boten, trams en bussen stapten 500 passagiers  
• 60 senioren namen deel aan de rondritten met bus en boot 
• het digitale schat zoeken – geocaching – maakte een veelbelovend begin 

De organisatie werd mogelijk dankzij de enthousiaste samenwerking met de gemeente, 8 sponsoren, 
14 partners/vrijwilligersorganisaties en niet vergeten de inzet van 180 vrijwilligers op de dag zelf bij de 
monumenten en activiteiten. 

Wij zijn al voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor Open Monumentendag 2015. Het  thema 
is dan “Kunst & ambacht”, dat volop mogelijkheden biedt voor de inbreng van (toegepaste) kunst 
en ambachten in monumenten en voor monumenten als inspiratiebron voor de kunst. Ook dit thema 
gaan we graag invullen met ù en andere betrokkenen. Uw ideeën zijn dan ook meer dan welkom. Wij 
houden u in de komende maanden op de hoogte. 

_________________________________ 
Leidschendam – Voorburg, oktober/november 2014 
Bestuur en kern-werkgroep Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg 
 

VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2014
in Leidschendam – Voorburg rond het thema OP REIS 
“De Open Monumentendag van 2014 staat in het teken van het thema OP ReIs. Daarmee 
zal de aandacht uitgaan naar alle soorten van vervoer en transport, zowel van mensen als 
van goederen die door de eeuwen heen op reis gingen, via het water, het spoor, de weg 
en de lucht. Dat betekent ook dat de middelen zelf, historische schepen, treinen, auto’s en 
vliegtuigen, oftewel het mobiele erfgoed, een grote rol zullen spelen, naast de gebouwen 
die te maken hebben met vervoer en met reizen”.
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I. Openstellingen en activiteiten 
Openstellingen 

In 2014 openden 25 (2012: 24) eigenaren/beheerders 
hun monument voor het publiek. 

De opengestelde monumenten werden rond 8400 keer 
bezocht (2013 en 2012: 4000; 2011: 3.500; 2010: 3800). 
Met uitzondering van de Laurentiuskerk zijn er bij alle 
monumenten significant meer bezoekers geweest dan 
vorig jaar. Het prachtige weer en de combinatie met het 
historisch vervoer hebben hier zeker aan bijgedragen. In 
welke mate de samenloop met de Vlietdagen – waarvoor 
ook veel bezoekers op de been waren – daarop van 
invloed is geweest is moeilijk te zeggen. Ook is niet 
bekend naar hoeveel monumenten een bezoeker 
gemiddeld gaat, maar op basis van losse gesprekken 
gaan we uit van twee à drie. De opgegeven cijfers gaan 
in alle gevallen uit van aantallen bezoeken.  

Het thema OP REIS kwam tijdens de rondleidingen/
activiteiten en in de verstrekte informatie ruimschoots 
aan bod in het Huygensmuseum Hofwijck ( gebouwd 
onder invloed van de reiservaringen van de jonge 
Constantijn, 670), bij Onder de Linden (v.m. orangerie 
zeldzame planten van overzee, 120), in de Franse 
Kerk (toevluchtsoord voor verdreven Hugenoten, 
310), in het Dr. Neherlaboratorium (ontwikkeling van 
telecommunicatieapparatuur, radio-uitzendingen, 110) 
en bij Houtzaagmolen De Salamander (aanvoer van 
boomstammen over de Vliet, 1230). 

Het publiek kon voor het eerst kennis maken met  
Boerderij West-Duivesteyn (tijdens twee rondleidingen, 
35), Elec. Limonadefabriek van P. Verlaan & Zn. 
(125), Schoolstraat 27 (80) en Boerderij “Binnendijk” 
Stompwijkseweg 48C (110). De eigenaren/beheerders 
van deze monumenten waren enthousiast over het 
verloop van de dag, en over de aanvullende  informatie 
die bezoekers (waaronder oud werknemer en buren) 
over hun monument gaven. 

Andere monumenten die veel meer bezoekers trokken 
waren Huize Swaensteijn (820), Buitengoed Dorrepaal 
(450), Oude Kerk (720), Sophia Bewaarschool (200), 
Molen De Vlieger (275), Dieselgemaal De Antagonist 
(180) en de absolute topper H. Petrus- en Pauluskerk 
(2200). 

Historisch vervoer 

Geheel in het teken van het thema hebben we in 
samenwerking met verschillende vrijwilligersorganisaties 
en de OMD Comité’s in Rijswijk en Den Haag bezoekers 
de mogelijkheid geboden OP REIS te gaan ‘van 
monument naar monument’ met historisch vervoer. 

De belangstelling was groot, in totaal reisde men ruim 
600  keer (“enkele ritten” à € 2,00 per persoon) met de 
historische trams, bussen en boten. 

Met de oude “Gele tram”, de “Blauwe Tram” en Haagse 
PCC’s konden bezoekers van Voorburg Station via 
Rijswijk naar Den Haag (en verder naar Scheveningen) 
en terug reizen. Regelmatig werd hiervan gebruik 
gemaakt door passagiers die met de trein aankwamen. 

Bus 327 (een oude Haagse Bus) en een Setra bus 
uit 1966 onderhielden de verbinding tussen de 
aanlegsteiger van de boten bij Vlietzigt in Rijswijk en 
het centrum van Rijswijk. Verder maakten deze bussen 
enkele rondritten van Rijswijk Centrum, via Voorburg 
Station, Leidschendam en de Westvlietweg terug naar 
Rijswijk Centrum. In de bussen werd informatie gegeven 
over monumenten op de route.  

Trekschuit De Hadrianus en fluisterboot De Meervaarder 
vervoerden passagiers tussen Hofwijck (Voorburg), 
Vlietzigt (Rijswijk) en Zieken (Den Haag). Een gids gaf 
toelichting bij historisch belangrijke punten en vertelde 
interessante ‘weetjes’. Onderweg had men vanuit de 
boten een mooi zicht op de passerende historische 
vloot. 

Op verschillende punten kon worden overgestapt 
op ander historisch vervoer zodat een eigen 
‘monumententoertocht’ samengesteld kon worden 
samengesteld. ,

Wel rijdend, maar op Open Monumentendag alleen te 
bekijken, waren de aanwezige oldtimers. Van oudsher 
zijn auto’s onverbrekelijk met reizen verbonden.  
Eigenaren van historische en klassieke auto’s toonden 
hun paradepaardje bij het station Voorburg, op het 
parkeerterrein bij Molen de Vlieger en bij het Dr. 
Neherlaboratorium aan ruim 600 belangstellenden. Deze 
klassiekers kwamen daar in de (historische) achtergrond 
van Leidschendam-Voorburg volledig tot hun recht. 
Voor veel bezoekers was het ook aanleiding om het 
naastgelegen monument te bezoeken (en omgekeerd). 

Op de Vliet was de historische vloot met ruim 50 
schepen, als onderdeel van de Vlietdagen weer te zien. 
Deze vloot paste in het thema OP REIS en was de 
aanleiding om dit jaar de beide evenementen nogmaals 
in hetzelfde weekend te organiseren. 

Geocaching

Een andere vorm van OP REIS gaan en nieuw in 
het programma was dit jaar geocaching. Dit is een 
avontuurlijk schatzoekspel waarbij de ‘digitale wereld’ – 
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van GPS-ontvangers en smartphones met GPS – wordt 
ingezet om het doel ‘in de echte wereld’ te bereiken. 
De speciaal voor Open Monumentendag ontwikkelde 
tocht voerde langs een aantal monumenten in het 
oude centrum van Voorburg, waarbij steeds een vraag 
moest worden beantwoord. De juiste antwoorden 
leverden de coördinaten op van het volgende punt en 
uiteindelijk de cache ( de schat). De reacties waren 
enthousiast: “ De cache zat leuk in elkaar” en “ Als 
Voorburger ken je eigenlijk alle plekjes wel, maar het 
blijft een mooie wandeling” en “Het kostte nog wat 
puzzelen, maar ’t is gelukt. Tijd voor een biertje. In de 
Fox. Ook een monument”. De cache lag bij de Sophia 
Bewaarschool waar de succesvolle schatzoekers een 
‘herdenkingsmunt’ kregen. Deze nieuwe activiteit is 
extra onder de aandacht gebracht bij de basisscholen. 
De belangstelling voor de tocht was zeer behoorlijk. Wel 
hebben we de indruk dat gezinnen met kinderen nog 
onvoldoende bereikt zijn. 

De tocht kan ook nog na Open Monumentendag worden 
gemaakt. De cache ligt dan uiteraard op een andere 
plaats. Meer informatie is te vinden op onze website.   

Muziek in en bij monumenten 

In bijna alle opengestelde kerken en bij Buitengoed 
Dorrepaal was op wisselende tijden levende muziek te 
horen. Hierdoor bleven de bezoekers vaak even langer 
binnen om te genieten van de sfeer en akoestiek. Steeds 
bieden zich, naast oude getrouwen nieuwe zangers 
en spelers aan. Doordat de musici, zangers en spelers 
vaak in Leidschendam- Voorburg wonen brengen zij hun 
eigen, extra publiek mee. 

Bezoekers konden genieten van: 
• Carillonspel door Gerda Peters (Oude Kerk) 
•  Christelijke Oratoriumvereniging Leidschendam o.l.v. 

Bernhard Touwen (H. Petrus en Pauluskerk) 
•  A capellakoor Cantiamo o.l.v. Jeroen Bosman 

(Dorpskerk) 
• Vrouwenkoor Koor-ts o.l.v. Hester Dam (Franse Kerk) 
•  Rock- en bluesband Wild Card Dukes Experience (op 

het grasveld bij Buitengoed Dorrepaal) 
•  Klein kamerkoor o.l.v. Julia Brinkhorst (Sint 

Martinuskerk) 
•  RK Koor Con Amore  van de Trinitasparochie o.l.v.  

Ria Hoogstraat (H. Petrus en Pauluskerk) 
• Trio Picantolino (Franse Kerk) 
• Pianospel (Franse Kerk)
• Orgelconcert van Wim loef (Oude Kerk)  . 

Rondritten ‘met bus en boot’ voor senioren  

Ook dit jaar organiseerden we speciaal voor senioren 
rondritten ‘met bus en boot’. Met een bus van Woej 
werd een bezoek gebracht aan enkele monumenten, 
werd gestopt bij locaties waar oldtimers te zien waren en 
kon men historische trams en bussen bekijken. Verder 
werd met De Meervaarder of De Hadrianus gevaren over 
de Vliet tussen Hofwijck en Vlietzigt (Rijswijk). 

Deelnemers konden op vijf punten in de gemeente 
opstappen. Men kon aan dit “dag vullend programma” 
deelnemen voor € 6 per persoon (incl. lunchpakket). 
Deze rondritten zijn mogelijk dankzij de inzet van de 
bussen en de chauffeurs-vrijwilligers van Woej. 

Voor de rondritten zijn aparte flyers gemaakt en medio 
augustus ruim verspreid bij de bibliotheken en alle wijk- 
en dienstencentra. Ook zijn kort daarna stoppertjes en 
persberichten in de huis-aan-huisbladen geplaatst. 

De aanmeldingen kwamen gespreid binnen. In de laatste 
week voor Open Monumentendag bleek er – ook dit jaar 
– meer belangstelling te zijn dan waarop we gerekend 
hadden. In overleg met Woej zijn toen extra bussen 
gehuurd en heeft Woej kunnen zorgen voor chauffeurs 
voor deze bussen. Uiteindelijk zijn 10 bussen (2013: 
8) ingezet en hebben 63 senioren aan de rondritten 
deelgenomen. 

Tijdens de rondritten zijn de monumenten Boerderij 
Stompwijkseweg 48C, Dieselgemaal De Antagonist, 
Dr. Neherlaboratorium, Boerderij Essesteijn, Sint. 
Martinuskerk, Sophia Bewaarsschool en het gemaal 
bij Vlietzigt aangedaan. Elke bus heeft daarbij een 
bezoek gebracht aan vier van deze monumenten. Bij elk 
monument werd een rondleiding gegeven.

De logistieke uitdaging om de bussen op tijd langs de 
monumenten en bij de trekschuit te krijgen is dankzij 
de inzet en souplesse van alle betrokkenen gelukt. De 
senioren hebben er erg van genoten. 

Informatiestands en andere activiteiten van / met 
erfgoedpartners

Wij en verschillende erfgoedpartners hebben 
informatiestands in Voorburg Centrum en bij De Sluis 
ingericht. Zie voor de locaties en deelnemende partners 
de programmakrant in de bijlage. 

Bij onze informatiestands werd het publiek geattendeerd 
op de opengestelde monumenten en kon men de 
programmakrant en diverse publicaties krijgen. 
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De erfgoedpartners informeerden bezoekers over hun 
activiteiten en hun publicaties. Traditiegetrouw was in 
de stand van Mooi Voorburg informatie over het thema 
van dit jaar te vinden, maar stonden er ook een kerkbrik 
en een melkbrik, beide uit het begin van de vorige 
eeuw, tentoongesteld. Ter gelegenheid van haar 55 jarig 
bestaan bood Mooi Voorburg kinderen met hun (groot-)
ouders een speurtocht met Mevrouw Zondermolen 
(Angelique Schipper) aan.  

Opening en bezoek wethouder aan monumenten

Bij het Dr. Neherlaboratorium heeft wethouder Heleen 
Mijdam – na een welkomstwoord om 10:00 uur door de 
voorzitter van de stichting, Pieter van den Kerkhoff – met 
een korte toespraak de Open Monumentendag in onze 
gemeente formeel van start laten gaan. Zij deed dat bij 
de daar geparkeerde oldtimers met op de achtergrond 
het karakteristieke, industriële gebouw waar in het 
verleden veel communicatiemiddelen zijn ontdekt en 
ontwikkeld. De opening werd met thematische songs 
door de Wildcard Dukes Experience begeleid. 

Na de opening werd de wethouder - geheel in de stijl 
van het thema - in een historische T-Ford naar het 
centrum van Voorburg gereden. Daar onthulde zij bij 
de Oude Kerk het nieuwe monumentenpaneel van 
Mooi Voorburg en bezocht zij de informatiekramen 
van de erfgoedpartners. Vervolgens bezocht zij op 
de Huygenstraverse bij Station Voorburg de daar 
opgestelde oldtimers, en de langskomende historische 
tram en bus. 

In de loop van de middag is nog een informeel bezoek 
gebracht aan twee nieuw opengestelde monumenten, 
t.w. Boerderij Stompwijkseweg 48C en Elec. 
Limonadefabriek P.Verlaan & Zn.  

II. Communicatie 

Inzet van communicatiemiddelen

In de maanden voorafgaand aan 13 september 
2014 publiceerden we op verschillende manieren 
de – activiteiten van -  Open Monumentendag in 
Leidschendam-Voorburg. De in 2013 ingezette lijnen zijn 
voortgezet en verder verdiept. Zo was het logo van het 
thema op alle publicaties te vinden, is de vormgeving 
van alle publicaties verder gestroomlijnd en worden 
middelen meer in elkaars verlengde – complementair 
– ingezet. Verder zijn op Facebook regelmatig nieuwe 
berichten geplaatst en is de website vernieuwd en beter 
toegankelijk geworden. Nieuw was het ophangen van 
spandoeken boven winkelstraten ter vervanging van de 
raamposters in winkels. 

We hebben het publiek zo optimaal mogelijk over 
ontwikkelingen van de Open Monumentendag in 
Leidschendam-Voorburg op de hoogte willen brengen 
en gestimuleerd om toch vooral van deze dag te komen 
genieten. Uit reacties blijkt dat Open Monumentendag 
bij velen in ieder geval bekend is (geworden). 

Nieuwsbrieven
In december 2013, en in mei en augustus 2014 
werd een nieuwsbrief verstuurd, zowel per post als 
per e-mail, naar alle relaties, monumenteigenaren 
en monumentbeheerders, erfgoedpartners en 
vrijwilligers. Hierin werd het laatste nieuws vermeld 
over openstellingen en activiteiten, vertelden we over 
onze ideeën voor de toekomst en blikten we terug. 
Bij de laatste nieuwsbrief werd ook de algemene flyer 
meegestuurd, met het verzoek deze onder de aandacht 
van zo veel mogelijk mensen te brengen.

Persberichten
In de vier weken voorafgaande aan het evenement 
werden persberichten verstuurd naar de diverse 
media. Veel aandacht werd gegeven aan het historisch 
vervoer per bus, boot en tram, de rondrit voor senioren, 
geocaching, oldtimers en de muzikale optredens. 
De berichten werden door de regionale huis-aan-
huis bladen opgenomen in hun papieren en digitale 
uitgaven, alsmede in de rubriek Gemeenteberichten van 
Leidschendam-Voorburg. 

In Het Krantje werden ook wekelijks ‘stopper 
advertenties’ geplaatst, waarin met oneliners  de 
belangrijkste programma onderdelen van de Open 
Monumentendag onder de aandacht werden gebracht.
Via een banner op Het Krantje Online, die vanaf half 
augustus tot 13 september geplaatst werd, kon 
doorgeklikt worden naar onze website www.omd-lv.nl.
In de Voorburgse Courant en de Leidschendammer 
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werd vanaf drie weken voor Open Monumentendag 
twee keer een hele en één keer een halve pagina met de 
programma onderdelen, de geopende monumenten en 
het themabeeld ‘Op Reis’ geplaatst.

Flyers 
Voor de seniorenrondrit ‘met bus en boot’ werd een flyer 
gemaakt in een oplage van 750 exemplaren. Deze werd 
verspreid onder de wijk- en dienstencentra van Woej, 
alle wijkverenigingen in Leidschendam-Voorburg en 
Stompwijk en Woej-bus 47.

De algemene flyer werd verspreid in een oplage van 
2500 exemplaren bij o.a. bibliotheken in Leidschendam-
Voorburg, Leidschenveen, Ypenburg, Rijswijk en 
Zoetermeer. Via e-mail en als bijlage bij een nieuwsbrief 
werd hij verspreid onder relaties, monumenteigenaren, 
monumentbeheerders, erfgoedpartners en vrijwilligers. 

Beide flyers zijn tijdens het Cultureel Zomerfestival op 30 
augustus 2014 op het Koningin Julianaplein uitgedeeld 
aan bezoekers van de informatiekraam van Open 
Monumentendag. Ook werden de flyers geplaatst op 
Facebook en de website waar deze als PDF-bestand 
gedownload konden worden. De algemene flyer 
werd ook geplaatst op de website van de landelijke 
organisatie waar hij als PDF-bestand gedownload kon 
worden. 

Programmakrant 
We hebben weer een programmakrant gemaakt 
met alle openstellingen en verder met informatie 
over de activiteiten, het thema en het werk van onze 
erfgoedpartners. 

De Programmakrant werd met een voorpaginaverwijzing 
in Het Krantje geplaatst op 4 pagina’s in het midden-
katern (uitneembaar) van Het Krantje. Er werd een 
doordruk gemaakt van 750 exemplaren, waarvan 
een gedeelte werd neergelegd bij de bibliotheken in 
Leidschendam-Voorburg. Het restant werd verdeeld over 
onze informatiekramen tijdens Open Monumentendag. 
De programma’s vonden gretig aftrek, ook vanwege de 
haltetijden en halteplaatsen voor het historisch vervoer 
die hierin vermeld stonden. De Programmakrant kon ook 
als PDF-bestand gedownload worden via de website en 
Facebook.

Overige uitingen
Rond eind augustus plaatsten we op verschillende 
plaatsen in Leidschendam-Voorburg driehoeksborden 
met posters. 

Voorts werden in de Herenstraat in Voorburg, aan de 
brugleuning bij de afrit van de A12 naar Voorburg en 

bij autobedrijf Fock in Leidschendam spandoeken 
opgehangen. We hopen met deze spandoeken meer 
mensen te bereiken, en het vervangt de tijdrovende en 
minder opvallende raamposters in winkels. 

Aan eigenaren/beheerders van opengestelde 
monumenten hebben we raamposters met de tekst  ‘Wij 
zijn open’ beschikbaar gesteld. Door deze in de weken 
ervoor al op te hangen weten bezoekers dat ze op Open 
Monumentendag welkom zijn. Verder hebben we de 
eigenaren gewezen op het aanbod van het Nationaal 
Restauratiefonds om zelf een “eigen” poster voor OMD 
te maken. 

Het evenement werd ook op de Uitladder van 
‘Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg’ geplaatst.

Radio Midvliet verzorgde een aantal dagen voorafgaand 
aan het evenement interviews, radioverslagen bij de 
opening en tijdens de hele dag. 

Fotografen 
De fotografen Gerard van Beynum, Piet van der Velde  
en Idsard Bosman maakten foto’s tijdens de opening 
door wethouder Mijdam bij het Dr. Neherlaboratorium 
en van de geopende monumenten plus de diverse 
activiteiten. Ook werden er foto’s ontvangen van 
Charles Groeneveld die foto’s maakte voor de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Een collectie van de 
ontvangen foto’s is op onze website te zien. 

E-communicatie
Op de website van de landelijke organisatie voor Open 
Monumentendag werd de informatie over openstellingen 
van monumenten en activiteiten in Leidschendam-
Voorburg ingevoerd. Bij alle openstellingen werden foto’s 
geplaatst en werd uitgebreid informatie verstrekt over 
de geschiedenis van de monumenten. Ook werd de 
algemene folder geplaatst. Via een link op onze eigen 
website konden de gegevens over monumenten en 
activiteiten op de landelijke website bekeken worden 
waardoor discrepantie tussen beide sites voorkomen 
werd.

De landelijke organisatie Open Monumentendag 
heeft per provincie enkele aanraders voor bezoekers 
geselecteerd, waaronder de voormalige oranjerie Onder 
de Linden in Voorburg en het historisch vervoer tussen 
Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
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Onze eigen website werd in 2014 verder geoptimaliseerd 
en uitgebreid met diverse pagina’s waarop alle 
informatie te vinden was over de Open Monumentendag 
2014, maar ook de informatie uit het verleden.
In september werd de website 2493 keer bezocht, een 
stijging van 66% t.o.v. september 2013 (zie grafiek1).

De Facebook pagina van Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg werd voornamelijk in de 
maanden juli, augustus en de eerste 12 dagen van 
september regelmatig van nieuws voorzien betrekking 
hebbende op de openstellingen en de activiteiten. 
Speciale aandacht werd gegeven aan het thema 
Op Reis. 

Hoewel het aantal ‘pagina-vind-ik-leuks’ steeg van 
49 naar 64 mag toch gesproken worden van een mager 
resultaat. Het hoogste organische bereik van berichten 
lag rond de 600. Organisch bereik is het totale aantal 
unieke personen aan wie het bericht is weergegeven als 
resultaat van onbetaalde verspreiding (zie grafiek 2).

De Facebook berichten worden automatisch doorgelinkt 
naar Twitter waar het aantal volgers steeg van 
192 naar 225. Via QR-codes waren de programmakrant 
en het schema met halteplaatsen en aankomst- en 
vertrektijden van het historisch vervoer te downloaden 
op smartphones.
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III. Organisatie 

Algemeen 

Onze Stichting heeft dit jaar voor de 5e keer de Open 
Monumentendag in onze gemeente georganiseerd. 
De Stichting zet zich in voor het vergroten van de 
belangstelling en het draagvlak voor het behoud en 
de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed bij alle 
bewoners van de gemeente. Monumenten en hun 
bijdrage aan de historie van de drie kernen van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam, 
Voorburg en Stompwijk) staan hierin centraal.

We bevorderen daartoe 
•  de openstelling van monumenten op Open 

Monumentendag, 
•  organiseren activiteiten die bijdragen aan de kennis van 

en het bezoek aan monumenten op deze dag,
•  brengen op verschillende wijze openstellingen en 

activiteiten op Open Monumentendag onder de 
aandacht van de inwoners, 

•  houden in de loop van het jaar een grote groep 
betrokkenen op de hoogte via  Nieuwsbrieven, 
nieuwsblogs, twitter, e.d., 

•  en participeren actief in lokale overleg- en 
samenwerkingsverbanden. 

Inzet van eigenaren/beheerders en vrijwilligers 

Zonder openstellingen is er geen Open 
Monumentendag. Dat is niet alleen jammer voor 
de inwoners en andere belangstellenden, maar 
ook een gemiste kans voor eigenaren/beheerders 
om de schoonheid en geschiedenis van ‘hun’ 
Parel van Baksteen te delen en door te geven. We 
besteden dan ook veel tijd aan gesprekken om 
te komen tot openstellingen. In de contacten met 
eigenaren/beheerders kijken we met hen wat in hun 
situatie haalbaar is. Waar nodig en mogelijk bieden 
wij hen praktische hulp of ondersteuning bij de 
publieksbegeleiding. 

Evenals vorige jaren zijn we begin 2014 begonnen met 
een oproep aan eigenaren/beheerders van monumenten 
om hun monument voor bezoekers open te stellen. 
We hebben deze oproep niet aan alle eigenaren/
beheerders verzonden, maar gericht aan de eigenaren/
beheerders van de aan het thema OP REIS gerelateerde 
monumenten en aan die van in vorige jaren geopende 
monumenten. Bij de uitnodiging hebben we een 
antwoordkaart gedaan. In aanvulling op de – beperkte 
– respons zijn er eigenaren/beheerders direct of indirect 
benaderd voor een openstelling. Deze nieuwe werkwijze 
heeft helaas niet geleid tot openstellingen van aan het 
thema gerelateerde statische monumenten zoals oude 
koetshuizen, voormalige herbergen en 

spoorweg haltewachterswoningen. Wel zijn vier 
andere monumenten voor het eerst opengesteld voor 
bezoekers. En er zijn contacten gelegd met eigenaren, 
die in een volgend jaar openstelling willen overwegen. 

Op Open Monumentendag zelf zijn de eigenaren/
beheerders, met hun familie, vrienden, de eigen 
vaste vrijwilligersgroepen en/of hun medewerk(st)ers 
als vrijwilliger actief om de openstelling en de eigen 
activiteiten in/rond “hun” monument vorm te geven. 
Wij stimuleren dat, het is immers “hun” monument. 
Ook bezoekers ervaren deze betrokkenheid en 
stellen dat op prijs. Eigenaren worden op hun beurt 
regelmatig verrast met hen nog niet bekende informatie 
die bezoekers geven over hun monument. Door 
bijzondere omstandigheden is de openstelling van het 
Dr. Neherlaboratorium en Kinderboerderij Essesteijn in 
belangrijke mate door ons met hulp van dag-vrijwilligers 
georganiseerd.  

Naast de inzet door eigenaren/beheerders en “hun” 
medewerkers en vrijwilligers zijn ruim 100 (dag-)
vrijwilligers actief geweest als 
• lid van een koor of een ander muziekgezelschap, 
• informant en publieksbegeleider, 
• erfgoedpartner, 
• buschauffeur, trambestuurder of schipper, 
•  coördinator, assistent of “manusje van alles” bij 

activiteiten, 
• rondleider of gids, 
• bezitter van een oldtimer, 
• of fotograaf

Wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun inzet en bijdrage 
om de dag voor eigenaren en bezoekers tot een succes 
te maken. 

Voor alle bij de Open Monumentendag betrokkenen 
hebben we – nadat de vlag van de Open 
Monumentendag is binnengehaald, de kramen 
zijn opgeruimd, de halteborden zijn opgehaald, de 
muziekinstrumenten zijn ingepakt en de ruimten weer 
zijn ingericht voor “normaal” gebruik – een afsluitende 
borrel georganiseerd. Deze aangeklede borrel in Het 
Veur theater in Leidschendam werd goed bezocht en 
was erg geanimeerd. 

Samenwerking met andere (vrijwilligers-) 
organisaties

De eigenaren/beheerders van opengestelde 
monumenten doen in de regel mee uit passie voor 
hun monument en haar historie. Dat geldt ook voor 
‘hun’ medewerkers en vrijwilligers. In het verlengde 
daarvan werken wij bij de organisatie van de Open 

VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2014
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Monumentendag graag  samen met erfgoedpartners, 
andere vrijwilligers (-organisaties) en bedrijven 
die door ondersteuning aan onze activiteiten hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud willen 
geven. We zoeken daarbij veelal de samenwerking 
rond het thema en/of de activiteiten. Dat doen we niet 
alleen met erfgoedpartners, maar steeds meer ook 
met organisaties en bedrijven die actief zijn op het 
terrein van cultuur, kinderen of ouderen. Zo creëren we 
vanuit ieders kracht en passie een win-win situatie voor 
alle betrokkenen en kunnen we samen elk jaar weer 
spannende activiteiten aanbieden. 

Binnen Platform Toen – het periodiek overleg van de 
erfgoedpartners in de gemeente – is er de wil om meer 
gezamenlijk op te trekken rond enkele evenementen 
waar erfgoed centraal staat. In dat kader is in 2014 
binnen het Platform extra aandacht aan (het thema 
van) de Open Monumentendag gegeven, en wordt er 
op websites en nieuwsbrieven steeds vaker naar elkaar 
verwezen. Dat zal verder worden uitgebouwd. Gezocht 
wordt naar een tweede evenement in het jaar, zodat er 
gespreid over het jaar aandacht is voor het erfgoed in 
de gemeente. Vanuit het bestuur doen we actief mee 
in deze zoektocht en de verdere verdieping van Open 
Monumentendag als aandachtsgebied.  

In 2014 hebben we veel en nauw samengewerkt met:
 
•  de gemeente Leidschendam-Voorburg, die niet alleen 

subsidie geeft, maar ook bestuurlijke èn ambtelijke 
ondersteuning; wij ondervinden veel betrokkenheid van 
de verantwoordelijk wethouder Heleen Mijdam bij onze 
werkzaamheden; 

•  onze sponsoren, die het ons ook dit jaar gelukkig 
weer  – deels in de vorm van gratis dienstverlening – 
mogelijk maken activiteiten te organiseren en de Open 
Monumentendag goed ‘in de markt’ te zetten; als dank 
voor hun steun vermeldden we in onze publicaties en 
op onze website de logo’s van onze financiers; 

•  het bestuur van de Leidschendam-Voorburgse 
Evenementen Stichting die verantwoordelijk is voor 
de organisatie van de Vlietdagen; de doortocht van 
de historische vloot was een belangrijk onderdeel, 
dat naadloos paste in het thema OP REIS; voldoende 
reden dus om ook in 2014 de beide evenementen in 
hetzelfde weekend te organiseren; evenals in 2013 
hebben wij daarom ook dit jaar geen activiteiten rond 
De Vliet georganiseerd; voortgezet is de verwijzing naar 
elkaar in publicaties en het gezamenlijk plaatsen van 
driehoeksborden; 

•  bij de organisatie van het historisch vervoer is nauw 
samengewerkt met het Haags Openbaar Vervoer 
Museum (HOVM), de Tramweg Stichting (TS), het 
Haags Bus Museum (HBM), de Stichting Veteraan 
Autobussen afdeling Pijnacker (SVA), De Ooievaart en 
de Historische Automobiel Vereniging (HAV); allemaal 
overwegend vrijwilligers organisaties zonder welke 
grote inzet en bereidheid met elkaar samen te werken 
het historisch vervoer aanbod nooit gerealiseerd had 
kunnen worden; 

•  Bakker Vlinder (onderdeel van Middin) zorgde voor 
de lunchpakketten voor onze vrijwilligers, en de 
verspreiding daarvan; 

•  het OMD Comité Rijswijk waarmee we samen het 
aanbod van historisch vervoer hebben vormgegeven; 

•  Lions Club Voorburg Prinses Marianne, waarvan 
vele enthousiaste leden ons op de dag zelf hebben 
ondersteund als dag-vrijwilliger.      

Stichting is ANBI erkend 

In 2012 hebben we bij de belastingdienst de status 
van Algemeen Nut Beogende Instelling aangevraagd 
en verkregen. Met deze ANBI status zijn giften aan de 
Stichting aftrekbaar. 

Samenstelling bestuur en kern-werkgroep 

De Stichting Open Monumentendag Leidschendam 
– Voorburg heeft een kern van bestuurs- en 
werkgroepleden. Allen zijn vrijwilliger en ontvangen geen 
vergoeding.   

Voor Open Monumentendag 2014 waren (evenals voor 
2013) actief: 
• P.G.A. van den Kerkhoff (Pieter), voorzitter 
• M. Barnard –Jezek (Marga), secretaris 
• A.J. Hundepool (Anco), penningmeester 
• R. Hanzon (Rob), lid bestuur 
• A. Willink (Annebet), lid kern werkgroep 
• J.A. van Vels – van Dongen (Joke), lid kern-werkgroep 
• M.E.M. de Vreught (Kiek), lid kern-werkgroep 
• B.J. Dikker Hupkes (Hans), lid kern-werkgroep 
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IV. Financiën 
De in het overzicht opgenomen begroting gemeente 
2014 is opgesteld in mei 2013 ten behoeve van de 
beschikkingsaanvraag. In 2014 is dit verder uitgewerkt in 
een interne begroting op basis van de plannen en ideeën 
die er waren voor activiteiten op de Open Monumenten-
dag. Deze begroting had een klein positief 

resultaat. In de verdere realisatie bleek dat voor enkele 
activiteiten meer kosten gemaakt moesten worden, maar 
is gewerkt aan het binnenhalen van sponsoren en het 
verminderen van de uitgaven. 
We verwachten nu 2014 in financieel opzicht als volgt af 
te sluiten (in €):

VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2014

  verwachte Interne Begroting Realisatie
 realisatie begroting  gemeente 2013
  2014 april 2014 2014     
   
Kosten        
Activiteiten OMD 3260 3340 2500 2610
Materiaalkosten 1920 2000 2500 1880
Communicatie 8190 9180 5000 10030
Beheerkosten Stichting 1610 1920 1000 1620
Totaal Kosten 14980 16440 11000 16140
      
Opbrengsten     
Subsidie gemeente L-V 9000 9000 9000 9000
Sponsoring activiteiten 1550 1400 1500 1160
Sponsoring activiteiten (in natura) 3780 5410 p.m. 6360
Overig 720 730 500 510
Totaal Opbrengsten 15050 16540 11000 17030
      
Resultaat (+ = positief) 70 100 0 890
      
Reserve na resultaatbestemming 5150 5180 5080 5080

Zoals uit het overzicht valt af te lezen zijn er dit jaar meer 
kosten gemaakt voor activiteiten. 
Dit jaar is voor de eerste maal een geocaching tocht 
ontwikkeld, waarvoor uiteindelijk geen externe bijdrage 
kon worden verworven.   
Verder moesten voor de presentatie van de klassieke 
auto’s meer kosten worden gemaakt dan begroot; 
de presentatie is toch mogelijk geworden door een 
specifieke sponsorbijdrage van RD Autoservice en 
doordat wij minder auto’s hebben ingezet. 
Ondanks onze inspanningen bleek het niet mogelijk 
enkele voorgenomen activiteiten in Stompwijk te 
realiseren. Maar wij blijven daar wel naar streven. De 
daarvoor begrote posten hebben we niet hoeven in te 
zetten. Verder hebben we ook diverse kleinere kosten 
niet hoeven te maken. 

De vormgeving van onze publicaties, het drukken 
van de flyers en de posters zijn gerealiseerd door 
dienstverlening om niet door de betrokken bedrijven. 
De tegenwaarde daarvan (€ 3680) is onder de post 
communicatie opgenomen. 
De kosten voor de communicatie via de de huis-
aan-huis bladen is ondanks alle inspanningen hoger 

uitgevallen dan begroot. Het heeft wel veel aandacht 
gegenereerd, maar wij blijven kijken naar mogelijkheden 
om tegen lagere kosten de Open Monumentendag goed 
onder de aandacht te brengen.

Van de Gemeente Leidschendam – Voorburg is € 9.000 
aan subsidie ontvangen. Voor het organiseren van 
activiteiten en het bekendmaken daarvan is meer geld 
nodig. Het  bleek uiteindelijk niet mogelijk om nieuwe 
sponsorgelden voor de algemene organisatie aan te 
trekken. We zijn daarom erg verheugd dat de sponsoren 
van 2013 ook dit jaar hun betrokkenheid bij Open 
Monumentendag hebben willen tonen. De volgende 
organisaties hebben de Stichting Open Monumentendag 
een sponsorbijdrage gegeven: 

• WoonInvest     €    575
• Zwart en Hoevenaars    €    175
• SIMA Installatietechniek   €    350
•  RD Autoservice    €    450  

(Voor de klassieke auto’s)

Totaal      € 1.550

De realisatiecijfers 2014 zijn nog voorlopige cijfers; einde boekjaar zijn de cijfers definitief. In de verwachte realisatie 
2014 is de (geschatte) tegenwaarde van de posten met volledige sponsoring in natura opgenomen. Wij zijn van 
mening dat dit een realistischer beeld geeft van de situatie. Dit is nog niet gebeurd in de begroting gemeente 2014.
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Verder is sponsoring door levering tegen korting of 
volledig in natura verkregen van:
•  Optima Forma (uniformeren en opmaak van 

programmakrant, posters, flyers, e.d.) 
•  Woej (inzet medewerkers en bussen voor Senioren 

Rondritten)
•  Opmeer Drukkerij (drukken en leveren flyers, bijdrage in 

activiteitenverslag) 
•  Extrabox Rijswijk (opslagruimte voor materialen) 
.
In zijn totaliteit wordt een licht positief resultaat verwacht 
van € 70. Het positieve resultaat wordt toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve. Hiermee komt de 
bestemmingsreserve op € 5150. Bij het samenstellen 
van de programmering streven wij er nadrukkelijk naar 
verlies noch winst te maken. De bestemmingsreserve 
wordt gebruikt als tijdelijke buffer bij het opzetten van 
activiteiten (wanneer nog geen zekerheid bestaat over 
omvang van de kosten en/of te verkrijgen sponsoring) en 
om onverwachte tegenvallers op te vangen.

 

V. Vooruitblik naar 2015 

In de afgelopen jaren hebben we als organisatie èn 
veel aandacht gegeven aan de openstellingen, èn in 
samenwerking met anderen steeds veel activiteiten 
ontwikkeld. Naast de terugkerende aspecten is er 
elk jaar door het wisselende thema ook veel nieuws 
te ontdekken en te organiseren. We merken ook dat 
het realiseren van openstellingen veel aandacht en 
overleg vraagt. Er ligt zo voldoende inspiratie maar ook 
uitdaging klaar. We gaan in 2015 zowel verder met het 
uitbouwen van de Open Monumentendag als het meer 
“robuust” maken van de organisatie daarvan. 

Daartoe staan in 2015 de volgende onderwerpen “hoog 
op ons lijstje” 
(in willekeurige volgorde): 

A.  Meer openstellingen binnen en aandacht voor het 
thema van het jaar. 

B.  Samen met andere (vrijwilligers-) organisaties 
organiseren van activiteiten, die het thema kunnen 
versterken. 

C.  Verdere versteviging van de E-communicatie en het 
anders inrichten van de communicatie op papier.  

D.  Verdiepen en uitbreiden van samenwerking met 
bedrijven en sponsoring in natura. 

E.  Bijdrage aan de binnen Platform Toen geïnitieerde 
samenwerking rond twee erfgoed evenementen. 
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Wat is Open Monumentendag?
Op Open Monumentendag zijn duizenden monumenten 
in Nederland gratis toegankelijk voor het publiek. Deze 
monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumenten-
dag  vlag die hiernaast is afgebeeld.

Open Monumentendag draagt al 28 jaar bij aan de bewustwording en 
het behoud van monumenten. En daarmee ook aan de betekenis, het 
hergebruik en de toekomst van monumenten.

Of� ciële 
opening
Wethouder Heleen Mijdam geeft 
op zaterdag 13 september om 
10.00 uur het of� ciële startsein 
voor de Open Monumentendag 
in Leidschendam-Voorburg 
bij het Neherlaboratorium, 
Neherpark/Sint Paulusstraat 4 
in Leidschendam. Iedereen is van 
harte welkom.
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Zaterdag 13 september 2014 | 10.00 - 17.00 uur *
* Tenzij anders aangegeven

Open Monumentendag 2014

Zaterdag 13 september vindt voor 
de 28e keer de landelijke Open 
Monumentendag plaats. Het geldt 
als één van de grootste culturele 
evenementen van Nederland. Ook 
Leidschendam-Voorburg, rijk aan 
cultuurhistorisch erfgoed, doet hier 
actief aan mee. Tijdens dit 
evenement stellen vele eigenaren 

Voorwoord wethouder Heleen Mijdam

en gebruikers in onze gemeente 
hun prachtige monumenten open 
voor het publiek. Zij ontvangen u 
graag!

Het thema van dit jaar ‘Op Reis’ 
komt goed tot zijn recht in onze 
gemeente. Denkt u bijvoorbeeld 
aan de historische trekvaart over 
de Vliet of de historische trambaan. 
Eeuwenlang was Leidschendam-

2014 is het Jaar van Mobili teit 
en Mobiel Erfgoed, en is 
mede de aanleiding voor de 
Stichting Open Monumen-
tendag voor het thema Op Reis 
te kiezen. Op Reis laat mensen 
tijdens Open Monumentendag 
reizen, over land, over water en 
door de lucht.

Open Monumentendag 2014 gaat 
terug in de tijd en vertelt de 
verhalen van de monumenten; onze 
getuigen van het verleden. Met 
reizen, vervoer en transport verhaalt 
de Open Monumentendag over de 
dynamiek die daarmee gepaard 
gaat, de invloed die reizen en 
vervoer hebben gehad en nog 
steeds hebben op het aanzien van 
Nederland, de inrichting van het 
land en de steden, de manier van 
leven en het forenzen – zoals we 
dat in Nederland vandaag de dag 
doen. Want het gaat niet alleen over 
toen; de verhalen van toen 
verklaren het aanzien van nu en 
inspireren ons voor de toekomst.

Op reis gaat over middelen van 
vervoer, over mobiel erfgoed, over 
wegen, sporen en kanalen, over de 
gebouwde monumenten die daarbij 
horen, over plaatsen van aankomst 
en vertrek, over pleisterplaatsen, 
over werkplaatsen, remises, 
koetshuizen, werven en natuurlijk 
veel meer. In de gemeente 
Leidschendam-Voorburg zijn 
dan ook extra activiteiten 
georganiseerd op het gebied van 
‘historisch vervoer’, waarbij een 
klassieke bus, een historische 
tram, een trekschuit en oldtimers 
de hoofdrol spelen. In deze 
programmakrant leest u er alles 
over.

Het thema van de 28ste 
Open Monumentendag is
Op Reis

Den Haag

Rijswijk

Voorburg

Leidschendam

Historisch 
vervoer
Op Reis met historische vervoermiddelen 
is een van de hoogtepunten op Monumen-
te n dag 2014. Met een oude tram, een 
histor ische bus en een trekschuit is een 
gecombineerde ´monumententoertocht´ 
samen gesteld, die het publiek naar 
Voorburg, Leidschendam, Rijswijk en 
Den Haag voert, waar men van fraaie 
monu menten langs de route kan genieten. 
Tussentijds uit stappen en na een bezoekje 
aan één van de monumenten weer verder 
reizen is natuurlijk mogelijk.

De halteplaatsen staan hiernaast en 
de aankomst- en vertrektijden staan 
op pagina 3.

Enkele rit kost € 2,00 
€ 1,50 voor kinderen jonger dan 12 jaar, 
65+ en houders Ooievaarspas op vertoon 
van deze pas.

Begin-/eindpunt
en/of overstapmogelijkheid

Halte

Looproute, 500 meter, 6 min.

Voorburg voor reizigers een 
bekend gezicht langs de Vliet. 
Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg heeft dit 
jaar wederom een schitterend 
programma opgesteld. Bijzonder 
dit jaar is ook het historisch 
vervoer, waarmee u kunt pendelen 
tussen Rijswijk, Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg. Laat u 
zich vooral ook verrassen door de 
vele historische voertuigen die 
verspreid staan in de gemeente.

Ook dit jaar is het evenement alleen 
mogelijk dankzij de inzet van talloze 
vrijwilligers, monumenteneigenaren, 
gebruikers en sponsors in onze 
gemeente. Namens het college wil 
ik hen allen hartelijk danken. 

Ik wens u een plezierige deelname 
aan de Open Monumentendag!

Heleen Mijdam
wethouder recreatie, toerisme en 
cultuurhistorie.

PROGRAMMAKRANT
Open Monumentendag 2014
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Voorburg

1. Buitengoed Dorrepaal
›› Westvlietweg 115
Buitengoed Dorrepaal van Stichting 
Middin heet u op 13 september van 
harte welkom. De trekschuit heeft 
daar een halteplaats en via het 
‘Ommetje Dorrepaal’ reist u langs 
de historische 18de eeuwse 
tuinmuren met leifruit, de statige 
villa uit de 19de eeuw, ziet u de 
aanpassingen uit de 20ste eeuw, 
bezoekt u de moderne kas uit de 
21ste eeuw en bent u welkom in de 
recent geheel gerenoveerde villa 
voor een kop kof� e – of iets anders. 
11.00 en 14.30 uur: rondleidingen 
inclusief bezoek aan de villa.
12.30 tot 14.00 uur: Optreden van 
de Wildcard Dukes Experience, een 
rock- en bluesband uit Zuid 
Holland. Ze spelen eigen werk, 
maar ook eigenwijze covers van 
o.a. Jimi Hendrix, Rolling Stones, 
Alvin Lee, Chuck Berry, Muddy 
Waters, The Doors, Julian Sas en 
B.B. King. Bij Dorrepaal kan men 
op de boot stappen naar Hofwijck, 
Vlietzigt in Rijswijk of Zieken in 
Den Haag (ook halte historische 
bus richting Rijswijk).

2. Villa Het Kruispunt
›› Westeinde 43
Eigenaren geven toelichting en 
doorlopende presentatie van 
historische beelden van de villa.

3. Huygensmuseum 
Hofwijck
›› Westeinde 2
Open van 12.00 - 17.00 uur: 
bezicht iging en rondleidingen op 
elk heel uur door de tuin en het 
museum. 12.00 en 14.00 uur: 
‘familierondleidingen’, waarbij extra 
aandacht wordt besteed aan leuke 
en interessante onderwerpen voor 
jongeren. De rondleidingen staan in 
het teken van het reizen in de 17de 
eeuw. En jongeren van 7 tot 12 jaar 
kunnen een speurtocht op Hofwijck 
volgen. Christiaan Huygens heeft 
veel uitvindingen en ontdekkingen 
op zijn naam staan. Eén daarvan is 
de uitvinding van de vering van de 
koets. Niet langer reisde hij hobbe-
lend over de slechte weg van Den 
Haag naar Hofwijck, maar comfor-
tabel in een verende koets. Op de 
‘Christiaan zolder’ staat een houten 
bord waar het publiek met de 
vering kan experimenteren. Tijdens 
Open Monumentendag is de 
tentoonstelling ‘Heerlijk en Adellijk 
Groen’ te zien, die samen met 
Kasteel Duivenvoorde is georgani-
seerd. Er is ook een onderdeel 
gewijd aan de reizen van Constantijn 
waarmee hij inspiratie opdeed voor 
zijn eigen buitenplaats. Bij de steiger 
aan de Vliet is een opstapplaats 
voor de trekschuitpendel. Het hek 
bij Hofwijck is vanaf 10.00 uur 
open, zodat de opstapplaats vanaf 
die tijd toegankelijk is. Hier kan op 
de trekschuit naar Vlietzigt (Rijswijk) 
en Zieken (Den Haag) worden 
gestapt. Tegenover Hofwijck (bij 
Station Voorburg) is de halte van de 
historische trams en bussen. Ook 
staan hier oldtimers opgesteld.
Het tijdschema van de pendel is in 
deze programmakrant opgenomen.

4. Franse Kerk
›› Franse Kerkstraat 24
Er zijn regelmatig muzikale 
optredens en er wordt informatie 
over het monument gegeven. 
12.00 uur: Vrouwenkoor Koor-ts 
onder leiding van Hester Dam zingt 

liederen op het thema Op Reis en 
Water. 14.00 uur: zang, viool en 
piano door het Trio Picantolino met 
een uitvoering van de aria van de 
9 jarige Mozart, die hij Op Reis in 
Den Haag componeerde.

Verder worden werken ten gehore 
gebracht van Schumann, Dvorak, 
Viotta en Diepenbrock.

5. Museum Swaensteyn 
(voorheen Stadsmuseum)
›› Herenstraat 101
Open van 12.00 - 17.00 uur. 
De mooie, grote zalen zijn ingericht 
met kunstwerken van vroeger en nu 
van kunstenaars uit Leidschendam-
Voorburg. Daarnaast is er volop 
aandacht voor Prinses Marianne 
der Nederlanden en het Forum 
Hadriani, de vroegere Romeinse 
nederzetting waarvan de resten 
nog steeds te zien zijn in het 
huidige Voorburg.

6. Kunstuitleen
›› Herenstraat 92

Ooit was dit een steegje waar 
Theodorus Lammers vanaf 1889 
zijn nering had. Een sigarenzakje, 
afkomstig uit zijn winkel, somt op 
wat hier zoal te koop was: tabak, 
sigaren, kof� e en thee, chocolade 
in soorten. Op de achterkant van 
het zakje staat een rebus, die 
duidelijk bedoeld was voor de 
gevorderde puzzelaar. Lammers 
wist het tot 1912 vol te houden. 
Nadat een loodgieter en een 
goud smid er hun bedrijf voerden 
is de Voorburgse kunstuitleen hier 
alweer 30 jaar in dit smalste pandje 
van het dorp gevestigd. Tijdens de 
Open Monumentendag is er een 
expositie van Ronald Hunter.

7. Huize Swaensteyn
›› Herenstraat 72 - 74
Er is informatie en er zijn regelmatig 
rondleidingen.

8. Oude Kerk
›› Herenstraat 77

Er zijn muzikale optredens en de 
hele dag geven gidsen informatie 
en rondleidingen. 11.00 - 12.00 uur: 
carillonspel door Gerda Peters. 
Tijdens haar spel kan men de toren 
beklimmen en het carillon van 
dichtbij bekijken. Het instrument 
wordt dan “live” gedemonstreerd. 
Haar verrichtingen kunnen op een 
groot scherm beneden in de hal 
van de kerk worden gevolgd. 
16.00 - 17.00 uur: Orgelconcert 
van Wim Loef.

9. Algemene Begraafplaats
›› Parkweg 105
De beheerder geeft informatie over 
de historie, de bijzondere graven en 
het tuinontwerp.

10. Sophia Bewaarschool
›› Herenstraat 2

11. Onder de Linden, vm 
orangerie bij Rusthof
›› Oosteinde 23
Geopend alleen tijdens de rond-
leidingen door eigenaresse om 
11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur.

12. Sint Martinuskerk
›› Oosteinde 56
Open van 10.00 - 16.00 uur
Rondleidingen in de sinds 2012 
geheel gerenoveerde Sint 
Martinuskerk door gekwali� ceerde 
vrijwilligers. Via een power point 
presentatie wordt de renovatie in 
beeld gebracht. 13.00 - 13.45 uur: 
Concert door klein kamerkoor o.l.v. 
Julia Brinkhorst met Edwin Vermij 
en Hans Maas op piano. Speur-
tocht voor volwassenen met 
kinderen.

13. Molen De Vlieger
›› Essepad 3
Rondleidingen en informatie 
over de molen en haar historie, 
o.a. over de verplaatsing naar de 
huidige standplaats. De verplaats-
ing is in oktober precies 25 jaar 
geleden. Naast Molen De Vlieger 
zijn oldtimers te bezichtigen. De 
historische bus stopt bij oprit 
parkeerplaats.

14. Boerderij Essesteijn
›› Essepad 8
Rondleidingen en informatie over 
de boerderij en haar historie. 
Naast de stal is ook het voormalige 
woonhuis te bezichtigen. Aan de 
overkant, naast Molen De Vlieger 
zijn oldtimers te bezichtigen. 

15. West-Duivesteyn
›› Veurselaan 39 - 51
Voor de eerste keer geopend. 
Rondleidingen, met aandacht voor 
historie, om 13.30 en 15.30 uur 
met drankje na a� oop in de tuin. 
Er zijn vondsten te zien van 
archeologische opgravingen.

Leidschendam

16. Dr. Neherlaboratorium
›› Neherpark/Sint Paulusstraat 4
Rondleidingen door hal, auditorium, 
oude directiekantoren en binnen-
tuinen. Helaas is de toren dit jaar 
niet toegankelijk. En er zijn 
oldtimers te bezichtigen op de 
parkeerplaats.

17. Veur Theater 
(voor heen Camuz)
›› Damlaan 44

18. Molen De Salamander
›› De Wiek 19
De hele dag: schminken van 
kinderen door Vlietkinderen en Oud 
Hollandse spellen. Speel en laat de 
kinderen ermee kennismaken.
14.30, 15.30 en 16.30 uur: 
sleepboot Maassluis, bemand door 
scouting Pius XII, demonstreert het 
verslepen van hout. 
12.00 - 12.30 uur en van 
13.00 - 13.30 uur: Optreden 
Vlietgrieten. Molen De Salamander 
is genomineerd voor de BankGiro 
Loterij Molenprijs 2014. Meer 
informatie hierover elders in deze 
programnmakrant.

19. H. Petrus en 
Pauluskerk
›› Sluiskant 28 - 29
10.00 uur: Opening en start van een 
rondleiding door Leo van der 
Meule. 11.00 uur: Rondleiding door 
pastor Jan Olsthoorn en kijkje in de 
opgeknapte sacristie. 12.00 - 12.45 
uur: Koorpresentatie van Christe-
lijke Oratorium Vereniging 
Leidschendam, o.l.v. Bernhard 
Touwen met werken van Mozart, 
George Bizet, Gebriël Fauré en 
Charles Gounod. 13.30 - 14.15 uur: 
Koorpresentatie van RK Koor Con 
Amore van de Trinitasparochie o.l.v. 
Ria Hoogstraat, met werken van 

Mooi Voorburg bestaat 55 jaar
Ter gelegenheid van haar 55-jarig 
bestaan heeft Mooi Voorburg, met 
� nanciële steun van het Sint Martinus-
fonds, een nieuw monumenten paneel 
laten ver vaardigen, dat op 13 september 
rond 10.30 uur door wethouder Heleen 
Mijdam zal worden onthuld. Het nieuwe 
bord is weer een aanwinst voor het oude 
centrum van Voorburg en maakt het 
bezoekers mogelijk kennis te nemen van 
het cultureel en monumentaal erfgoed.

Mevrouw Zondermolen, gespeeld door Angelique Schipper, neemt 
kinderen met hun (groot)ouders op een speurtocht mee. Je ontdekt 
het historische centrum van Voorburg met een wel heel bijzondere 
routekaart. De wandeling duurt ca. 1 uur en na a� oop 
krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis. Voor 
kinderen van 5 t/m 10 jaar, (groot)ouders, zussen en 
broers welkom! 
Info: www.mooivoorburg.nl.

Wie helpt mij de 
weg te vinden?

Geopende monumenten en hun activiteiten
In dit overzicht staan alle geopende monumenten die op zaterdag 13 september 
2014 tussen 10.00 en 17.00 uur (tenzij anders vermeld) gratis zijn te bezichtigen. 
De nummers geven de plaats op de plattegrond aan.

25. Schoolstraat 27, Voorburg
Hier woonde Willem de Zwart, die aan 
Vincent van Gogh woonruimte 
ver huurde aan de Schenkkade in Den 
Haag. Daar beleefde Van Gogh met zijn 
Sientje gelukkige jaren. De huur werd 
door Vincent betaald met schilderijen! 
Op de zolder van de Schoolstraat zijn 
bij verbouwingen pentekeningen van 
Vincent van Gogh gevonden en brieven 
tonen aan dat hij daar vaak op bezoek 
is geweest. Een mooi verhaal, dat 
graag door de eigenaar wordt verteld.  

VOOR HET 
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Rondrit bus Ruysdaelplein - Voorburg Station / Leidschendam - Ruysdaelplein
Op dit traject rijden Bus 327 (een oude Haagse Bus) en een Setra bus uit 1966 (van Speedwell)

   Bus 327  Setra  Bus 327  Setra  Bus 327

Ruysdaelplein (ook halte voor pendel naar boot) V   10:30  12:00  13:40  15:30  16:15
Herenstraat / Geestbrugweg (ook halte tram)   10:40  12:10  13:50  15:40  16:25
Station Voorburg (ook halte boot en tram) A   10:50  12:20  14:00  15:50  16:35

Station Voorburg (ook halte boot en tram) V   11:00  12:30  14:10  16:00
Leidschendam Damlaan   11:10  12:40  14:20  16:10
Molen De Vlieger   11:15  12:45  14:25  16:15
Vlietweg / Delftsekade (bij rotonde)   11:25  12:55  14:35  16:25
Westvlietweg / Kerkbrug   11:35  13:05  14:45  16:35
Buitengoed Dorrepaal (ook halte boot)   11:40  13:10  14:50  16:40
Ruysdaelplein (ook halte voor pendel naar boot) A   12:00  13:30  15:10  17:00

Boot Vlietzigt - Hofwijck v.v. en Zieken - Vlietzigt - Hofwijck - Zieken
(met bij Vlietzigt aansluitend vervoer per bus van en naar het Ruysdaelplein)

Ruysdaelplein (bus) V  10:50  12:20 12:45 13:50 14:35 15:20
Vlietzigt (bus) A  11:00  12:30 12:55 14:00 14:45 15:30

Boot                         de Meervaarder Meervaarder Hadrianus Meervaarder Hadrianus Meervaarder Hadrianus Meervaarder

Vlietzigt V  11:15 --- 12:45 13:10 14:15 15:00 15:45
Zieken, Den Haag   --- 11:30 --- --- --- --- ---
t.o. Drievliet  11:35 12:00 13:05 13:30 14:35 15:20 16:05
Buitengoed Dorrepaal  11:45 12:10 13:15 --- 14:45 15:30 16:15
Hofwijck A  11:55 12:20 13:25 --- 14:55 15:40 16:25

Zieken, Den Haag A  --- --- --- 14:00 --- ---
Zieken, Den Haag V  --- --- --- 14:05 --- ---

Hofwijck V 10:30 12:00 12:25 13:30 --- 15:00 15:45
Buitengoed Dorrepaal 10:40 12:10 12:35 13:40 --- 15:10 15:55
t.o. Drievliet 10:50 12:20 12:45 13:50 14:35 15:20 16:05
Zieken, Den Haag  --- --- --- --- --- --- 16:35
Vlietzigt A 11:10 12:40 13:05 14:10 14:55 15:40

Vlietzigt (bus) V 11:25 13:20 13:20 14:25 15:10 15:55
Ruysdaelplein (bus) A 11:35 13:30 13:30 14:35 15:20 16:05

Trekschuit De Hadrianus wordt tussen Laakmolen en Cromvliet getrokken door een paard.

Tram Kerkplein Den Haag - Voorburg Station v.v.
Op deze tramlijn wordt gereden met de oude “Gele Tram”, de “Blauwe Tram” en Haagse PCC’s

Kerkplein, Den Haag (aansluiting op 
andere historische tram routes) V  10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Herenstraat / Geestbrugweg 
(ook halte bus)  10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30

Voorburg Station
(ook halte bus en boot) A  10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35
           
Voorburg Station 
(ook halte bus en boot) V  10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 

Herenstraat / Geestbrugweg 
(ook halte bus)  10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 

Kerkplein, Den Haag (aansluiting 
op andere historische tram routes) A 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 

Op verzoek wordt ook gestopt op de tussenliggende haltes.

Het historisch vervoer wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Haags Openbaar Vervoer Museum, het Haags Bus Museum, 
de Tramweg-Stichting, de Stichting Veteraan Autobussen werkgroep Pijnacker en De Ooievaart

Historisch vervoer
Zuid-Afrikaanse volkslied.
11.40 uur: slot, met een aantal 
klassiekers waaronder het 
Russische Onze Vader en Now is 
the month of maying van Thomas 
Morley.

22. Dieselgemaal 
De Antagonist
›› Stompwijkseweg 11

Na een grondige renovatie is dit 
dieselgemaal dit jaar weer open-
gesteld. Het gerestaureerde 
monument is nu weer in volle glorie 
te bekijken. Vrijwilligers en de 
oud-machinist geven toelichting.

23. Boerderij
›› Stompwijkseweg 48C

Dit monument is dit jaar voor het 
eerst tijdens Open Monumentendag 
opengesteld voor het publiek. 
De boerderij wordt momenteel 
verbouwd tot woonboerderij. 
Oude indelingen en elementen 
zijn nog zichtbaar. De eigenaren 
geven toelichting met foto’s over 
de historie van de boerderij.

24. Sint Laurentiuskerk
›› Doctor van Noortstraat 86
Er zijn regelmatig rondleidingen 
door kerk, kerktoren en kerkbos. 
Er is informatie over de historie 
van de kerk, en ook zijn vele 
kerkattributen te bezichtigen. 
Op het kerkhof geeft Marlène Falke 
uitleg bij het nieuwe Columbarium.
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Huub Oosterhuis, meerstemmig 
Latijn van diverse componisten 
en voorts Engels- en Duitstalige 
muziek in religieuze setting. 15.00 
uur: Fotopresentatie van historisch 
Veur en de Petrus en Pauluskerk 
door Idsard Bosman (fotograaf).
De hele dag vrije inloop en 
mogelijkheid tot het opsteken van 
een lichtje. Ook is er een 
speurtocht door de kerk voor 
volwassenen en kinderen.

20. Elec. Limonadefabr. 
van P. Verlaan en Zn.
›› Venestraat 56

Voor het eerst is dit pand tijdens de 
Open Monumentendag voor het 
publiek geopend. Het wordt 
momenteel verbouwd, maar oude 
indelingen en elementen zijn nog 
zichtbaar. De eigenaar geeft 
toelichtingen met foto’s over de 
historie van het pand. Er zijn ook 
foto’s te zien van de oude transport-
wagens van het bedrijf. De eigenaar 
hoort ook graag uw verhalen als u 
het pand kent of er gewerkt hebt.

21. Dorpskerk (Peperbus)
›› Delftsekade 7
Na een grondige renovatie is de 
Dorpskerk vanaf begin september 
weer toegankelijk. Tijdens Open 
Monumentendag heeft de kerk een 
muzikale verrassing voor u petto: 
Het a capella koor Cantiamo o.l.v. 
dirigent Jeroen Bosman geeft vier 
keer een miniconcert. Hiervoor put 
het koor uit het veelzijdige 
repertoire dat in de afgelopen 
25 jaar is opgebouwd. 10.30 uur: 
genieten van muziek uit de 
Middeleeuwen maar ook van 
bekende werken van Mozart.
10.55 uur: Cantiamo bezingt de 
(soms) verloren liefde. 11.20 uur: 
Cantiamo gaat over de grens; u 
kunt onder andere genieten van en 
luisteren naar het indrukwekkende 

Geocaching
Speciaal voor avontuurlijke families en schatzoekers 
is er in het historisch centrum van Voorburg een 
spannende zoektocht (geocache) uitgezet.

Geocaching is een avontuurlijk schatzoekspel ‘in de 
echte wereld’, waarbij van de ‘digitale wereld’ - van 
GPS-ontvangers of smartphones met GPS - gebruik 
wordt gemaakt. Deelnemers navigeren naar een 
speci� eke set van GPS-coördinaten en doen dan 
een poging de geocache (verborgen opslagplaats) te 
vinden die op die locatie is verstopt. De vinders van 
de cache krijgen een verrassing als aandenken aan 
hun speurtocht.

Hoe werkt het?
Download de Geocache-app op je smartphone. 
Ga naar de website www.geocaching.com en meld 
jezelf aan als basislid.

Bezoek vervolgens de “Verstop en zoek een cache” 
pagina en navigeer naar de geocache “Monumenten 
Oud Voorburg” of gebruik deze link: 
www.geocaching.com/geocache/GC5B45Y_
monumenten-oud-voorburg. De hierbij behorende 
coördinaten zullen vanaf 12 september a.s. te 
downloaden zijn op je GPS of smartphone, waarna 
de spannende zoektocht kan beginnen...

Molen De Salamander
Genomineerd voor Molenprijs 2014

Molen De Salamander is met 
4 andere molens genomineerd voor 
de BankGiro Loterij Molenprijs 2014. 
Dit is een jaarlijkse publieksprijs, 
ingesteld door vereniging De 
Hollandsche Molen in samen-
werking met de BankGiro Loterij. 
Met de prijs willen de organisaties 
laten zien dat molens een onmis-
baar en belangrijk onderdeel zijn 
van het Nederlands cultureel 
erfgoed. De prijs stelt een molen in 
staat belangrijke aanpassingen of 

restauraties te verrichten. 
Via www.molenprijs.nl kan het 
publiek vanaf 1 september, 12.00 
uur tot 1 oktober, 12.00 uur
‘s-middags stemmen. Elke stem 
levert 1 euro op voor het project 
naar keuze. Op 3 oktober wordt 
bekendgemaakt welk molenproject 
de meeste stemmen heeft gekre-
gen en de hoofdprijs van € 50.000,- 
gewonnen heeft. De vier overige 
projecten krijgen het aantal ver zam-
elde stemmen per project in euro’s 

uitgekeerd. Onder de stemmers 
wordt een weekend voor 
2 personen op de Oliemolen in 
Heerlen verloot. Ga dus stemmen 
want dat kan lonen!

Geopende monumenten en hun activiteiten



Informatiepunten
Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg
www.omd-lv.nl

Bij de kramen op de hoek Sluiskant/Damplein in Leidschendam, op de 
Huygenstraverse bij Station Voorburg en in de Herenstraat voor Huize 
Swaensteijn in Voorburg is informatie te verkrijgen over de activiteiten 
op Open Monumentendag in Leidschendam-Voorburg. O.a. de 
uitgebreide programmakrant en de themapublicatie “Op Reis”.

Historische Vereniging Voorburg
www.historischeverenigingvoorburg.nl

In de stand van de Historische Vereniging 
Voorburg – naast de Oude Kerk in het oude centrum 
van Voorburg – is informatie te verkrijgen over historisch 

Voorburg, o.a. de in maart jl. uitgebrachte fraaie brochure “Inspirerend 
Voorburg: Beschermd dorpsgezicht om trots op te zijn”.

Stichting Historisch Genootschap 
De Blauwe Tram
www.blauwetram.nl

In de stand ter hoogte van Huize Swaensteyn, 
Herenstraat, Voorburg is een selectie aan Blauwe 

Tramboeken, foto’s, dvd’s en tegels verkrijgbaar over de geschiedenis 
van het openbaar vervoer in Zuid-Holland, waaraan deze stichting heeft 
meegewerkt.

Vereniging Erfgoed Leidschendam
www.erfgoedleidschendam.nl

Stand op de hoek Sluiskant/Plaspoel kade in 
Leidschendam. Op deze hoogte in de Vliet ligt ook 
het vrachtschip “Nooit Volmaakt” aangemeerd.

Stichting Mooi Voorburg
www.mooivoorburg.nl

Zoals ieder jaar staat Mooi Voorburg met haar tent 
bij de dorpspomp op de hoek van de Herenstraat 
en de Van Schagen straat. Mooi Voorburg speelt in 
op het thema van de Open Monumentendag 

“Op Reis” met in ieder geval 2 rijtuigen die door Aad van den Bosch 
ter beschikking worden gesteld en naast de tent kunnen worden 
bewonderd. Het gaat om een zogenaamde kerkbrik (ofwel trouwkoets) 
en een melkbrik, beiden uit het begin van de vorige eeuw.

In de tent zullen de nieuwe Mooi Voorburg Monumenten- en Beelden-
route verkrijgbaar zijn voor elk 1 euro (donateurs van de stichting Mooi 
Voorburg ontvangen ter plaatse beide routes gratis op vertoon van hun 
donateurskaart 2014). Voor de overige activiteiten van Mooi Voorburg 
zie elders in deze programmakrant.

Pak de fi ets!
De afstanden tussen de monumenten in Leidschendam 
Voorburg zijn makkelijk per � ets te overbruggen.

Monumentale vloot over de Vliet
De Open Monumentendag valt evenals vorig jaar in hetzelfde weekend als de 
Vlietdagen. De traditionele historische vloot over de Vliet is dit jaar gevarieerder dan 
ooit. De vloot bestaat dit jaar uit zo’n 50 schepen uit de sleepvaart, de motorbeurtvaart, 
pleziervaart, kleine zeilvaart, visserij en zeilende vrachtvaart. De vloot over de Vliet is 
inmiddels een groot cultuurhistorisch evenement geworden in de regio.

Op zaterdag 13 september vaart de vloot vanuit Delft naar Leidschendam-Voorburg. 
Daar komen de historische schepen om 12.00 uur aan. Burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Heleen 
Mijdam nemen dan feestelijk de vlootschouw af, vanaf een schip ter hoogte van Park Vreugd & Rust. Na de 
Vlootschouw vaart de vloot door naar Leidschendam. Kijk voor meer informatie op website www.vlietdagen.nl.

Colofon
Deze programmakrant is een uitgave 
van Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg
www.omd-lv.nl

› Uitgave: september 2014

› Redactie: OMD-LV

› Vormgeving: Optima Forma b.v.

Open Monumentendag is mede 
mogelijk gemaakt door:

Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg zet zich in 
voor het vergroten van belangstelling 
en draagvlak voor het behoud van 
het cultuurhistorisch erfgoed bij alle 
bewoners van de gemeente.

Met dank aan de vrijwillige inzet 
van eigenaren en beheerders van 
monumenten, lokale cultuurhistori-
sche verenigingen en overige 
vrijwilligers.

De inhoud van deze programmakrant 
is met zorg samengesteld. Stichting 
Open Monumentendag Leidschen-
dam-Voorburg aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van de gegevens. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend. Informatie mag 
worden overgenomen of gebruikt 
met bronvermelding.

en verder m.m.v. Stichting Veteraan 

Autobussen Pijnacker, Het Veur Theater, 

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, 

Bakker Vlinder (Middin), Tramweg Stichting, 

het Haags Bus Museum, Haags Openbaar 

Vervoer Museum, De Ooievaart en HAV/

Historische Automobiel Vereniging

Seniorenrondrit 
per bus en boot

Speciaal voor senioren wordt een rondrit verzorgd met de bus en de 
boot de “Meervaarder” met een bezoek aan enkele monumenten, 
waaronder een vroegere boer derij, bezichtiging van oldtimers, oude 
trams en/of historische bussen en varen over De Vliet naar Rijswijk 
langs monumenten en schepen van de historische vloot.

UITVERKOCHT

INSTALLATIETECHNIEKINSTALLATIETECHNIEK

Hoofdsponsor

Oldtimers
Klassieke auto’s mogen op deze 
themadag natuurlijk niet ontbreken. 
Van oudsher  zijn auto’s immers 
onverbrekelijk met reizen 
verbonden. Eigenaren van 

historische en klassieke auto’s 
tonen hun paradepaardje bij het 
station Voorburg, op het parkeer-
terrein bij Molen de Vlieger (Essepad) 
en bij het Neherlabora torium, 

Neherpark/Sint Paulusstraat 4 in 
Leidschendam. Deze klassiek ers 
komen daar in de historische 
achtergrond van Leidschendam-
Voorburg volledig tot hun recht. 

De eigenaren van deze auto’s 
kunnen – indien mogelijk – ritjes 
‘Van Monument Naar Monument’  
met het geïnteresseerde publiek 
maken.

Enkele fraaie exemplaren zijn: 

T Ford Touring 1917
Ford Tudor 1928 
A Ford 1930
Pontiac 1932, 
Y Ford 1936
Plymouth 1941 
Ford 1947
Jaquar MK 1 V 1948
Dodge 1949
Panhard 1951
Fiat Topolino 1952
Rolls Royce 1957
Opel 1957
Pontiac Tempest 1965
Ford Cortina 1962
2 x Borgward Isabella 1957
Chevrolet 1953
Mercedes 190 SC 1958
Mercedes SE 220` 1960  
Plymouth uit 1948



Opengestelde monumenten

Voorburg
• Buitengoed Dorrepaal
• Villa Het Kruispunt
• Huygensmuseum Hofwijck
• Franse Kerk
• Museum Swaensteyn
• Kunstuitleen Voorburg
• Huize Swaensteyn
• Oude Kerk
• Algemene Begraafplaats Parkweg
• Sophia Bewaarschool
• Onder de Linden (voormalig oranjerie Rusthof)
• Sint Martinuskerk
• Molen De Vlieger
• Stadskinderboerderij Essesteijn

Leidschendam
• West Duivesteijn
• Dr. Neherlaboratorium
• Het Veur Theater (voorheen Camuz)
• Molen De Salamander
• H. Petrus en Pauluskerk
• Elec. Limonadefabr. van P. Verlaan en Zn.
• Dorpskerk

Stompwijk
• Dieselgemaal De Antagonist
• Boerderij Stompwijkseweg 48C
• Sint Laurentiuskerk

Activiteiten
• Muziekoptredens
• Orgelspel
• Rondleidingen door monumenten
•  Rondrit langs monumenten per bus 

en boot voor senioren
• Zaagdemonstraties
• Expositie Kunstuitleen Voorburg
• Speurtocht voor kinderen met Angelique Schipper
• Geocaching
•  Informatiekramen van lokale historische 

verenigingen

Historisch vervoer
•  Vervoer met historische boot, tram en/of bus 

tussen Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg

• Oldtimers bij Station Voorburg en Molen De Vlieger

Verkrijgbaar bij de stands van Stichting Open
Monumentendag Leidschendam-Voorburg in de
Herenstraat (Voorburg) en bij Sluiskant 
(Leidschendam) o.a.: 
• De uitgebreide programmakrant
• De themapublicatie “Op Reis”

www.omd-lv.nl

Open 
monumentendag 

zaterdag 13 september 2014
van 10:00 tot 17:00 u   

In hetzelfde weekend

en verder m.m.v. Stichting Veteraan Autobussen Pijnacker, Het Veur Theater, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, Bakker Vlinder (Middin), Tramweg Stichting, 

het Haags Bus Museum, Haags Openbaar Vervoer Museum, De Ooievaart. 

INSTALLATIETECHNIEKINSTALLATIETECHNIEK

Herenstraat (Voorburg) en bij Sluiskant 

De uitgebreide programmakrant
De themapublicatie “Op Reis”

In hetzelfde weekendIn hetzelfde weekend

De themapublicatie “Op Reis”

In hetzelfde weekendIn hetzelfde weekendIn hetzelfde weekendIn hetzelfde weekend

De themapublicatie “Op Reis”
De uitgebreide programmakrant
De themapublicatie “Op Reis”
De uitgebreide programmakrantDe uitgebreide programmakrant

Herenstraat (Voorburg) en bij Sluiskant 

Kijk voor informatie over tijden van openstellingen, activiteiten en de laatste wijzigingen op 

onze website www.omd-lv.nl. Rond 10 september ontvangen inwoners van de gemeente 

de programmakrant via de lokale huis-aan-huisbladen. 
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Open monumentendag zaterdag 13 september 2014   

In hetzelfde weekend

en verder m.m.v. Stichting Veteraan Autobussen Pijnacker, Het Veur Theater, Lionsclub  Voorburg Prinses Marianne, Bakker Vlinder (Middin), Tramweg Stichting, 

het Haags Bus Museum, Haags Openbaar Vervoer Museum, De Ooievaart. 

Speciaal voor senioren wordt een rondrit verzorgd met de bus en de boot de “Meervaarder” met:•  Bezoek aan enkele monumenten, waaronder een vroegere boerderij•  Bezichtiging van oldtimers, oude trams en/of historische bussen•  Varen over De Vliet naar Rijswijk langs monumenten en schepen van de historische vloot

Opstapplaatsen:
•  Laurentiuskerk Stompwijk•  WDC De Groene Loper•  WDC Oranjehoek
•  Halte van lijn 47 op hoek Rijnlandstraat/Damlaan•  WDC De Plint

Aanmelden t/m 4 september 2014 (maar VOL = VOL)  via tel. 070 369 3929 van Woej Centrale Busvervoer (elke werkdag tussen 09:00 en 11:00 uur).Bij aanmelden aangeven waar u wilt opstappen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:• Pieter van den Kerkhoff (070 369 3233)• Kiek de Vreught (06 202 46194)

De rondritten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers van Woej busvervoer.

Hoofdsponsor
INSTALLATIETECHNIEKINSTALLATIETECHNIEK

Voor senioren

Rondrit met bus en boot
Van 11:00 uur tot ongeveer 15:30 uur. Kosten €6,00 inclusief lunchpakket.

De rondrit is bestemd voor senioren die goed ter been zijn en die geen hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen.
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Voor tram, boot en bus geldt: 

Tijden (op pagina 2) zijn bij benadering, en onder voorbehoud van wijzigingen.

Enkele rit kost € 2,00 

Reductie € 1,50 (voor kinderen jonger dan 12 jaar, 65+ en houders Ooievaarspas op vertoon van deze pas).

Enkele rit is geldig tot eindhalte of tot uitgestapt wordt; bus Ruysdaelplein - Vlietzigt v.v. is gratis.

VOL = VOL 

Stap op ander historisch vervoer of wacht. Direct mee terug gaan is alleen mogelijk indien er voldoende plaats is.

Open
monumentendag 

zaterdag 13 september 2014

van 10:00 tot 17:00u

Tal van fraaie monumenten 

gratis geopend voor iedereen

Historische ritten met tram, 

bus en boot

Oldtimers bij station Voorburg

en Molen de Vlieger

Geocaching 

Diverse muzikale 

optredens

Zie www.omd-lv.nl voor het gehele programma

Hoofdsponsor

De Open Monumentendag 

valt ook dit jaar samen met 

de Vlietdagen. Voor het 

programma van de Vlietdagen 

zie website www.vlietdagen.nl.

en verder m.m.v. Stichting Veteraan Autobussen Pijnacker, Het Veur Theater, Lionsclub  Voorburg Prinses Marianne, Bakker Vlinder (Middin), Tramweg Stichting, het Haags Bus Museum, Haags Openbaar Vervoer Museum, De Ooievaart. 
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Historisch vervoer  
   met tram, boot 
           en bus

In hetzelfde weekend

zaterdag 13 september 2014    www.omd-lv.nl

zaterdag 13 september 2014     www.omd-lv.nl

In hetzelfde weekend

 Boot/bustocht voor 
senioren langs monumenten 
     en historische vloot

 

In hetzelfde weekend

zaterdag 13 september 2014    www.omd-lv.nl

   Unieke 
            monumenten gratis 
        voor iedereen 
  te bezoeken

Voor tram, boot 

en bus geldt: 

Tijden zijn bij 

benadering, en onder 

voorbehoud van 

wijzigingen.

Enkele rit kost € 2,00 

Reductie € 1,50 (voor 

kinderen jonger dan 12 jaar, 

65+ en houders Ooievaarspas 

op vertoon van deze pas).

Enkele rit is geldig 

tot eindhalte of tot 

uitgestapt wordt; bus 

Ruysdaelplein - Vlietzigt v.v.  

is gratis.

VOL = VOL 

Stap op ander historisch 

vervoer of wacht. Direct mee 

terug gaan is alleen mogelijk 

indien er voldoende plaats is.

Rondrit bus Ruysdaelplein - Voorburg Station /  

Leidschendam - Ruysdaelplein

Op dit traject rijden Bus 327 (een oude Haagse Bus) en een Setra bus uit 1966 (van Speedwell)

 
Bus 327 Setra Bus 327 Setra Bus 327

Ruysdaelplein (ook halte voor pendel naar boot) v 10:30 12:00 13:40 15:30 16:15

Herenstraat / Geestbrugweg (ook halte tram) 10:40 12:10 13:50 15:40 16:25

Station Voorburg (ook halte boot en tram) a 10:50 12:20 14:00 15:50 16:35

Station Voorburg (ook halte boot en tram) v 11:00 12:30 14:10 16:00

Leidschendam Damlaan  
11:10 12:40 14:20 16:10

Molen De Vlieger  
11:15 12:45 14:25 16:15

Vlietweg / Delftsekade (bij rotonde)  11:25 12:55 14:35 16:25

Westvlietweg / Kerkbrug 
11:35 13:05 14:45 16:35

Buitengoed Dorrepaal (ook halte boot) 11:40 13:10 14:50 16:40

Ruysdaelplein (ook halte voor pendel naar boot) a 12:00 13:30 15:10 17:00

Het historisch vervoer wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Haags Openbaar Vervoer Museum, het Haags Bus Museum, de Tramweg-Stichting,  

de Stichting Veteraan Autobussen werkgroep Pijnacker en De Ooievaart

Boot Vlietzigt - Hofwijck v.v. en Zieken - Vlietzigt - Hofwijck - Zieken

(met bij Vlietzigt aansluitend vervoer per bus van en naar het Ruysdaelplein)

Ruysdaelplein (bus) v  10:50  12:20 12:45 13:50 14:35 15:20

Vlietzigt (bus) a 
 11:00  12:30 12:55 14:00 14:45 15:30

Boot                         de Meervaarder Meervaarder Hadrianus Meervaarder Hadrianus Meervaarder Hadrianus Meervaarder

Vlietzigt v 
 11:15 --- 12:45 13:10 14:15 15:00 15:45

Zieken, Den Haag  
 --- 11:30 --- --- --- --- ---

t.o. Drievliet 
 11:35 12:00 13:05 13:30 14:35 15:20 16:05

Buitengoed Dorrepaal  11:45 12:10 13:15 --- 14:45 15:30 16:15

Hofwijck a 
 11:55 12:20 13:25 --- 14:55 15:40 16:25

Zieken, Den Haag a 
 --- --- --- 14:00 --- ---

Zieken, Den Haag v 
 --- --- --- 14:05 --- ---

Hofwijck v 
10:30 12:00 12:25 13:30 --- 15:00 15:45

Buitengoed Dorrepaal 10:40 12:10 12:35 13:40 --- 15:10 15:55

t.o. Drievliet 
10:50 12:20 12:45 13:50 14:35 15:20 16:05

Zieken, Den Haag  --- --- --- --- --- --- 16:35

Vlietzigt a 
11:10 12:40 13:05 14:10 14:55 15:40

Vlietzigt (bus) v 11:25 13:20 13:20 14:25 15:10 15:55

Ruysdaelplein (bus) a 11:35 13:30 13:30 14:35 15:20 16:05

Trekschuit De Hadrianus wordt tussen Laakmolen en Cromvliet getrokken door een paard.

Tram Kerkplein Den Haag - Voorburg Station v.v.

Op deze tramlijn wordt gereden met de oude “Gele Tram”, de “Blauwe Tram” en Haagse PCC’s

Kerkplein, Den Haag (aansluiting op 

andere historische tram routes) v 
 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Herenstraat / Geestbrugweg 

(ook halte bus) 
 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30

Voorburg Station

(ook halte bus en boot) a 
 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35

 

          

Voorburg Station 

(ook halte bus en boot) v  
10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 

Herenstraat / Geestbrugweg 

(ook halte bus)  
10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 

Kerkplein, Den Haag (aansluiting  

op andere historische tram routes) a 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 

Op verzoek wordt ook gestopt op de tussenliggende haltes.
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        Openmonumentendag zaterdag 13 september 2014van 10:00 tot 17:00uTal van fraaie monumenten gratis geopend voor iedereen
Historische ritten met tram, bus en boot

Oldtimers bij station Voorburg en Molen de Vlieger

Geocaching 

Diverse muzikale optredens

Zie www.omd-lv.nl voor het gehele programma

Hoofdsponsor

De Open Monumentendag valt ook dit jaar samen met de Vlietdagen. Voor het programma van de Vlietdagen zie website www.vlietdagen.nl.

en verder m.m.v. Stichting Veteraan Autobussen Pijnacker, Het Veur Theater, Lionsclub  Voorburg Prinses Marianne, Bakker Vlinder (Middin), Tramweg Stichting, het Haags Bus Museum, Haags Openbaar Vervoer Museum, De Ooievaart. 
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Colofon 

Dit verslag is van de Stichting Open 
Monumentendag Leidschendam – 
Voorburg (OMD-LV) | Distelweide 155, 
2272 VT  Voorburg | T 070 – 327 0095 
| E  info@omd-lv.nl | www.omd-lv.nl | 
KvK te Den Haag  27368088 | 
Uitgave: oktober/november 2014. 

Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam - Voorburg zet zich in 
voor het vergroten van belangstelling 
en draagvlak voor het behoud van 
het cultuurhistorisch erfgoed bij alle 
bewoners van de gemeente. 
 
De inhoud van dit verslag is met zorg 
samengesteld. OMD-LV aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van de 
gegevens. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend. Informatie 
mag worden overgenomen of gebruikt 
met bronvermelding. 




