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De organisatie van de Open Monumentendag in de gemeente Leidschendam – Voorburg is sinds 
2010 in handen van de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg, waarin 
vrijwilligers fungeren als bestuurslid of kern-werkgroep-lid.  
 
De Open Monumentendag 2016 is georganiseerd door vier bestuursleden en vier kern-
werkgroep-leden Samen vormen zij het (feitelijke, en verder zo te noemen) bestuur met een 
goede spreiding van deskundigheden zoals PR, organisatie, financiën, kennis gemeente, cultuur 
en juridisch. Eén van de leden heeft een betaalde baan. De leeftijd van betrokkenen varieert 
tussen 60 en 72 jaar. Nettie de Jong is sinds begin 2016 in het bestuur actief. Voor Hans Dikker 
Hupkes en Anco Hundepool was dit hun laatste Open Monumentendag. Zij gaan zich richten op 
andere activiteiten.  
 
De Open Monumentendag (OMD) 2016 stond in het teken van Iconen & Symbolen. Het thema 
wordt jaarlijks bepaald door het landelijk Projectbureau Open Monumentendag en door hen 
ondersteund met informatie over het thema, regionale informatiebijeenkomsten over het thema, 
materialen, een website waar bezoekers alle openstellingen kunnen vinden en de PR op landelijk 
en regionaal niveau. Het is aan de lokale Comités om aan te sluiten bij het thema of voor een 
andere opzet te kiezen. In Leidschendam – Voorburg volgen we elk jaar met openstellingen en 
verbindende activiteiten het thema, maar geven we ook aandacht en ruimte aan de andere 
openstellingen.  
 
Op de Open Monumentendag 2016 werd bij veel monumenten met exposities, demonstraties en 
rondleidingen een succesvolle verbinding gemaakt tussen de beide elementen van het thema, 
Iconen en Symbolen. Met de bijzondere openstellingen van het (onlangs gerestaureerde) 
Sluiswachtershuis in Leidschendam en het Oranjekwartier in Voorburg (symbool van sociale 
woningbouw en bedrijvigheid in de 20

e
 eeuw) werd het thema nog eens vanuit twee andere 

invalshoeken belicht. Daarnaast waren ook andere monumenten open waardoor bezoekers 
tijdens Open Monumentendag hebben kunnen ervaren hoe bijzonder mooi en verschillend de 
monumenten in onze gemeente zijn.  
 
Een bijzonder project was in 2016 de medewerking aan de realisatie van het boek 
“Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst”. In dit boek staat het verhaal – met 
originele prenten van henzelf en hun leven - van 23 belangrijke personen uit de geschiedenis van 
Voorburg.  
 
Bestuursleden hebben ter voorbereiding op de OMD overleg gevoerd met eigenaren van 
monumenten, culturele organisaties en met de betrokken erfgoedpartners. Ter invulling van het 
thema en de organisatie van andere verbindende activiteiten is ook dit jaar nauw samengewerkt 
met verschillende vrijwilligersorganisaties. Met de betrokken wethouder en de beleids- en overige 
ambtenaren is intensief en goed contact.  
 
Het bestuur heeft in 2016 11 keer vergaderd en zaken afgestemd ter voorbereiding van het 
programma van de OMD, de evaluatie van het verloop van de OMD zelf en vervolgens het 
opmaken van een uitgebreide evaluatie. Daarnaast zijn er vele bilaterale contacten geweest. Ook 
participeert het bestuur in het Erfgoedpodium (opvolger van Platform Toen) waarin de 
erfgoedpartners in de gemeente elkaar stimuleren, ondersteunen, samenwerken en nieuwe 
initiatieven ontwikkelen.  
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Het bestuur heeft subsidie ontvangen van de gemeente. Daarnaast hebben we een aantal 
sponsoren bereid gevonden een bedrag of diensten ter beschikking te stellen voor de realisatie 
van de OMD. Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk. 
 
In 2016 hebben we twee keer een nieuwsbrief verzonden aan de eigenaren van monumenten, 
erfgoedpartners, sponsoren, relaties en andere belangstellenden. Verder waren we te volgen via 
Facebook en de eigen website. Met flyers, persberichten, driehoeksborden, spandoeken en de 
programmakrant zijn de openstellingen en activiteiten onder de aandacht gebracht.  
 
Op de dag zelf heeft wethouder Frank Rozenberg ’s morgens in het Oranjekwartier in Voorburg 
de opening verricht van de Open Monumentendag. Daarna heeft hij, samen met zijn partner en 
met de net aangetreden nieuwe burgemeester Klaas Tigelaar een bezoek gebracht aan 
verschillende monumenten. De ruime persoonlijke aandacht en betrokkenheid van hen werd door 
alle betrokkenen zeer gewaardeerd.  
 
Na afloop van de Open Monumentendag is er een afsluitende, goed bezochte, borrel 
georganiseerd voor de eigenaren van de opengestelde monumenten, de erfgoedpartners, de 
vrijwilligers, de sponsoren en andere relaties.  
 
Het programma van en de indrukken over deze zonnige OMD zijn opgenomen in het verslag van 
de OMD 2016 d.d. oktober 2016 met als algemene indruk  
 

 de 27 opengestelde monumenten werden rond 5.900 keer bezocht  

 18 opengestelde monumenten hadden een directe relatie met het thema  

 3 nieuwe openstellingen en 3 opnieuw geopende monumenten 

 ruim 100 basisscholieren namen deel aan het kinderkunstproject  

 30 senioren namen deel aan de rondritten met bus en boot  

 Inzet van 120 vrijwilligers, 9 sponsoren en 11 partners/vrijwilligersorganisaties  

 
Ook dit jaar hebben we op de dag zelf vele enthousiaste reacties ontvangen van eigenaren van 
opengestelde monumenten, deelnemende erfgoedpartners, dag-vrijwilligers en ‘last but not least’ 
vele bezoekers. Kortom we kijken terug op een geslaagde OMD. 
 
Tot slot de samenstelling van het bestuur/comité op 31 december 2016  
 
Bestuur  
R. Hanzon (Rob), lid  
A.J. Hundepool (Anco), penningmeester  
N.A. de Jong (Nettie), secretaris 
P.G.A. van den Kerkhoff (Pieter), voorzitter 
 
Kern-werkgroep 
J.A. van Vels-van Dongen (Joke) 
M.E.M. de Vreught (Kiek)  
A. Willink (Annebet) 
 

Voorburg, 23 mei 2017   

 


