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De Open Monumentendag 2018 in Leidschendam-Voorburg 
is mogelijk gemaakt door: 

•	 de medewerking van de eigenaren/beheerders van  
opengestelde monumenten, 

•	 de subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
•	 de steun van onze sponsoren

De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd 
door (lokaal) de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg 
en (landelijk) het Projectbureau Open Monumentendag van de Stichting 
Nederland Monumentenland in samenwerking met de BankGiro Loterij.  
Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de 
monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed 
toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.

en m.m.v. Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg, Haags Bus Museum, 
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, Huygens Festival en vele vrijwilligers.

INSTALLATIETECHNIEK
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Verslag Open Monumentendag 2018  
in Leidschendam-Voorburg  
rond het thema In Europa   

Op deze mooie, bijna zomerse dag, met een straf windje, kwam de stroom bezoekers 
naar de Open Monumentendag in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk al vroeg op 
gang. Er was dan ook veel te zien en te beleven. 

De geopende monumenten en de georganiseerde activiteiten brachten veel bezoekers op de been. 
Al vroeg waren de deelnemers aan het Scratchconcert in de H.H.Petrus en Pauluskerk aanwezig 
om	bij	de	opening	door	wethouder	Astrid	van	Eekelen	het	officiële	Europese	Volkslied	‘Ode an die 
Freude’ van Beethoven ten gehore te brengen.

In Park Arentsburgh bij Huize Arentsburgh hadden de re-anactors van Pax Romana hun tenten 
opgeslagen om oude ambachten te demonstreren, gerechten te bereiden in een Romeinse keuken 
en die te laten proeven. Ook werden er Romeinse munten getoond.

In veel monumenten in Voorburg werd genoten van muziekensembles van het Huygens Festival. 
In dit verslag blikken we terug, en ook een beetje vooruit. Alvast enkele cijfers: 

•	 de 26 opengestelde monumenten en activiteiten werden rond 5700 keer bezocht 
•	 de lezingen in Arentsburgh en in Tennispark Vreugd & Rust trokken veel bezoekers 
•	 historische bussen verzorgden de ‘hop on hop of service’ naar de opengestelde monumenten, 

waarvan veel gebruik werd gemaakt 
•	 in diverse monumenten werden kunstwerken van basisscholieren gepresenteerd die gemaakt 

waren in het kader van het kinder-kunst-project  

De organisatie werd mogelijk dankzij de enthousiaste samenwerking met de gemeente, 
7 sponsoren, 13 partners/vrijwilligersorganisaties en niet vergeten de inzet van 
110 vrijwilligers op de dag zelf bij de monumenten en activiteiten. 

‘Plekken van Plezier’ is het thema voor Open Monumentendag 2019 op zaterdag 14 september 
2019.	Ideeën	zijn	dan	meer	dan	welkom.	Wij	houden	u	in	de	komende	maanden	op	de	hoogte.

Leidschendam-Voorburg, oktober 2018 

Bestuur en kern-werkgroep Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg 
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Openstellingen en activiteiten 
Algemeen 

Het thema ‘In Europa’ is gerealiseerd met een scala aan 
activiteiten 
•	 Een scratchconcert in de H.H.Petrus en Pauluskerk 

te Leidschendam
•	 Pax Romana met Romeinse re-anactors bij Huize 

Arentsburgh en muziek van Windkracht 3
•	 Busdienstregeling met historische bussen van het 

Haags Busmuseum  
•	 Themalezingen in Huize Arentsburgh
•	 Rondleidingen door de Archeologische Werkgroep 

Leidschendam-Voorburg
•	 Rondleidingen en themalezingen in Tennispark 

Vreugd & Rust
•	 Kinderkunstproject met tentoonstelling van de 

gemaakte kunstwerken in diverse monumenten
•	 Monumentenbustour senioren 

Het Huygens Festival, dat in hetzelfde weekend 
plaatsvond, verzorgde tal van muzikale uitvoeringen bij 
de geopende monumenten in het Huygenskwartier in 
Voorburg.

In 2018 openden 26 (2017: 21) eigenaren/beheerders 
hun monument voor het publiek. Huize Arentsburgh 
was voor de eerste keer open. Voorts werden op 
twee locaties activiteiten georganiseerd, te weten 
het scratchconcert in de Petrus en Pauluskerk en 
de lezingen in Tennispark Vreugd & Rust. Bij de 
opengestelde monumenten werd door de eigenaren/
beheerders informatie over het pand gegeven of 
rondleidingen verzorgd (zie voor alle activiteiten op 
diverse locaties de programmakrant in dit verslag). 

De opengestelde monumenten en activiteiten werden 
rond 5700 keer bezocht (2017: 4400). Het aantal 
bezoekers was hoger dan in 2017 en 2016. Het mooie 
‘monumentenweer’ werkte in dat opzicht positief mee.
Het aantal monumenten dat een bezoeker gemiddeld 
bezoekt is niet bekend, maar op basis van steekproeven 
gaan we uit van twee à drie keer. De cijfers in dit verslag 
gaan in alle gevallen uit van aantallen bezoeken. Ook 
tal van bezoekers uit andere gemeenten bezochten 
Leidschendam-Voorburg. 

Leidschendam 

Wethouder Astrid van Eekelen opende de Open 
Monumentendag bij de H.H.Petrus en Pauluskerk. 
Zangers van het scratchkoor zongen het kort tevoren 
ingestudeerde Europese volkslied en de opening 
werd tevens opgeluisterd door de Showband ’75 uit 
Leidschendam. De wethouder vertrok na de opening 
met een historische bus voor een bezoek aan Huize 
Arentsburgh in Voorburg.  

Scratchconcert
Door enthousiaste inwoners van Leidschendam-
Voorburg werden in de ochtend Europese liederen 
ingestudeerd. In de middag werd door dit eenmalige 
pop-up koor met het ingestuurde materiaal een concert 
voor het massaal toegetroomde publiek gegeven. 
Met deze Scratch, begeleid door de dirigent Martin van 
der Brugge, werd het thema ‘In Europa’ op unieke wijze 
ingevuld.

De liederen die ten gehore werden gebracht waren: 
•	 Ode an die Freude / L. van Beethoven-Schiller.  

Ook wel bekend als het Europese Volkslied 
•	 Scarborough Fair/Anoniem
•	 Kristallen	den	fina/Anders	Stenberg
•	 Tourdion / Quand je bois du vin clairet (Anoniem)
•	 Hallelujah/ G.F.Händel
•	 El Carnaval / Javier Fajardowij

Het Scratchkoor werd uitgebreid met het koninklijk 
mannenkoor Die Haghe Sangers dat nog een drietal 
andere Europese liederen ten beste gaf:
•	 Rodna Pese/Anoniem 
•	 Slavnostní sbor / B. Smetana
•	 Benia Calastoria

Voorburg  

Huize Arentsburgh
‘In Europa’ was dé gelegenheid om het belang van 
de Romeinse invloed in onze gemeente in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling te benadrukken. 

Rond 120 na Christus gaf de Romeinse keizer 
Hadrianus marktrechten aan een nederzetting van de 
oorspronkelijke bewoners van Leidschendam-Voorburg, 
de Cananefaten. Dit plaatsje werd naar Romeins 
voorbeeld verbouwd en voortaan Forum Hadriani (markt 
van Hadrianus) genoemd. Uit archeologisch onderzoek 
is gebleken dat Forum Hadriani zich ongeveer op 
het terrein van de buitenplaatsen Arentsburgh en 
Hoekenburg bevond. Vanaf de 19de eeuw zijn hier 
restanten gevonden van onder andere woonhuizen, 
winkels, stadsmuren omgeven door een gracht, een 
badhuis en een herberg. 

Om 11.00 uur werd door wethouder Astrid van Eekelen 
in Arentsburgh de tweede opening van OMD verzorgd. 
Tevens hield voorzitter van OMD-LV Cees Postema een 
korte toespraak en Peter van de Ploeg, directeur van 
Huygens Hofwijck en museum Swaensteyn ontvouwde 
er zijn plannen voor een monument in Arentsburgh.  
Dit alles bij de klanken van het Blazersensemble 
Windkracht 3, een pop-up optreden van het Huygens 
Festival. Circa driehonderd belangstellenden waaronder 
oud bewoners/werknemers van dit voormalige 
doveninstituut, bezochten het huis. Ook liep het storm 
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voor de twee lezingen van Bert van der Valk over het 
strategische en economische belang van de Romeinen 
om zich in Voorburg te vestigen. 

In Park Arentsburgh beeldde de Vereniging Pax 
Romana het burgerleven langs de Limes van de 2de 
eeuw na Christus uit met de ambachten: smeden/
koperkloppen, wolbewerken, bandweven en schrijven. 
Bedenk, dat de bewoners van Voorburg in de 2de eeuw 
nog aan het alfabetiseren waren. De kok liet Romeinse 
hapjes en drankjes proeven en gaf de recepten aan 
belangstellenden. De Romeinen introduceerden een 
geldstelsel. Voorheen maakte men de producten zelf en 
ruilden die voor andere. Niet alleen lieten de bezoekers 
zich informeren over de munten Aureii, denarii, sestertien 
en assen - en wat men daar toen voor kon kopen - ook 
meegebrachte munten werden op waarde getaxeerd.
Voor de informatiestand van de AWLV en de 
rondleidingen in Park Arentsburgh door Titia Kiers en 
Bram van den Band was goede belangstelling. Veel 
mensen bezochten vervolgens museum Swaensteyn 
waar belangrijke vondsten van het voormalige Forum 
Hadriani bewonderd konden worden, zoals de meer dan 
levensgrote bronzen hand van een standbeeld. Voor 
kinderen was er de de gratis speurtocht: ‘Terug naar de 
Romeinen’ ingericht. 

Tennispark Vreugd & Rust
De voormalige kas, een monument op het landgoed 
Vreugd & Rust en nu in gebruik als clubhuis van het 
gelijknamige tennispark, was dit jaar voor het eerst 
geopend. Deze kas heeft een bijzondere, bewaard 
gebleven	dakconstructie.	Op	affiches	in	het	clubhuis	
werd de geschiedenis van ‘Het Buiten’ en de moestuin 
met kas getoond. De informatie over het tennispark, 
de vroegere bewoners en de geschiedenis van het 
landgoed werd bijeengebracht door de heren Knol, Van 
Geitenbeek, Lengkeek, Goeijenbier, Huizing, Meekel en 
Van der Leer. Kees van der Leer verzorgde tweemaal de 
lezing ‘Mythen ontmaskerd’ over de geschiedenis van de 
buitenplaats en zijn bewoners, waar, tot veler verbazing, 
prinses Marianne niet toe behoorde. Met tweemaal 40 
belangstellenden waren de gratis lezingen helemaal 
‘uitverkocht’. De Stichting Mooi Voorburg organiseerde 
aansluitend tweemaal een wandeling door het door park. 
Joost Heuvelink gaf uitleg aan de 60 deelnemers over 
de werking van water, gebogen lijnen, solitaire bomen 
en	dichte	bosschages.	Ontwerper	Zocher	creëerde	
destijds dit arcadische landschap. Het Montessorikoor 
‘Montekori’ zong als intermezzo popliederen en de leden 
van tennisclub Sobri gaven op gezette tijden partijtjes 
‘vintage tennis’ ten beste. 

Diverse openstellingen in Leidschendam- Voorburg 
Bezoekers konden genieten van tal van opengestelde 
monumenten, zoals van het Buitengoed Dorrepaal, 
de Sint Martinuskerk en de molens De Salamander en 

De Vlieger. De molens boden veel informatie over de 
werking, de taal van de molens en het belang voor het 
zagen van hout en het ‘houden van droge voeten’. Het 
Raadhuis	en	het	Dr.	Neherlaboratorium	-	waar	de	film	
‘Met Huygens naar Venetië. The Movie’ werd vertoond 
- waren eveneens voor het publiek geopend. Alle 
geopende monumenten staan, met een korte toelichting, 
vermeld in de programmakrant achterin dit verslag. 

Stompwijk 
Het	monumentale,	industriële	gemaal	De	Antagonist	
opende haar deuren tijdens deze editie van 
OMD-LV. Belangstellenden waren natuurlijk welkom in 
De Bles en in de Laurentiuskerk en de erven rondom de 
Molendriegang waren eveneens toegankelijk. 

Het Grote Kinderkunstproject 2018
Doel van Het Grote Kinderkunstproject is basis-
schoolleerlingen kunstwerken te laten maken, deze 
tentoon te stellen in monumenten en zo kinderen (en 
hun familie en vrienden) te stimuleren monumenten 
in hun eigen gemeente te bezoeken. Het Grote 
Kinderkunstproject van de Open School van S&W sloot 
aan door het thema ‘In Europa’ bij de creatieve lessen 
op 6 scholen als uitgangspunt te nemen. De klassen 
maakten kijkdozen van interieurs en gebouwen in groot 
en klein formaat. Deze diorama’s werden tentoongesteld 
in Buitengoed Dorrepaal, het Neherlab, de Petrus 
en Pauluskerk, de Dorpskerk, Huize Swaensteyn en 
Houtzaagmolen de Salamander.

Monumentenbustour senioren 
Voor de senioren organiseerden we een bustour 
in de middag van 13.00 – 16.00 uur, naar vier/vijf 
monumenten.	Inclusief	een	kopje	koffie	of	thee	met	
tiramisu in Villa Rozenrust en met zelf gemaakte koek in 
Huize Dorrepaal, kostte de tour slechts
€ 3,- per persoon. De gerichte publiciteitscampagne 
(zie het onderdeel communicatie) leverde  
20 aanmeldingen op (In 2017 slechts 6 deelnemers).  
De deelnemers hebben het naar verluidt erg naar hun zin 
gehad. Deze Monumenten bustour werd mede mogelijk 
dankzij de inzet van Woej-bussen en de vrijwillige 
chauffeurs	i.s.m.	Woej-uitjes.
 
Informatiestands en activiteiten van erfgoedpartners
Bij Huize Swaensteyn in Voorburg Centrum en op 
het voorplein bij de H.H.Petrus en Pauluskerk in 
Leidschendam richtten we onze informatiestands in. 
Hier kon men alle informatie verkrijgen over de 
opengestelde monumenten. Onder andere werd de 
overdruk van de programmakrant verspreid.  
De Historische Vereniging Voorburg, de Stichting Mooi 
Voorburg en het Historisch Gezelschap de Blauwe tram 
presenteerden zich via hun informatiestands in Voorburg 
Centrum. De Vereniging Erfgoed Leidschendam was te 
vinden bij de H.H.Petrus en Pauluskerk.  
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Communicatie 
Algemeen

In de maanden voorafgaand aan 8 september 2018 
communiceerden we regelmatig over de Open 
Monumentendag in Leidschendam-Voorburg en 
informeerden we het publiek over de opengestelde 
monumenten en de thema activiteiten. Er is wederom 
een eigen themalogo ontworpen, dat op alle uitingen 
werd gebruikt. 

Nieuwsbrief
Op 14 juni 2018 is de nieuwsbrief met informatie 
over openstellingen en activiteiten in 2018 via e-mail 
naar alle eigenaren en beheerders van monumenten, 
contactpersonen, (erfgoed-)partners, vrijwilligers en 
andere bekende relaties gestuurd.

Persberichten
In de weken voorafgaande aan het evenement werden 
persberichten verstuurd naar de diverse media met 
wetenswaardigheden over geopende monumenten 
en de diverse activiteiten. Onze persberichten werden 
integraal opgenomen in het Krantje en in de digitale 
media Vlietnieuws en het Voorburgs Dagblad. Ook in 
de rubriek Gemeenteberichten in Het Krantje werd 
redactioneel aandacht besteed aan het jaarlijks 
terugkerende evenement. In Het Krantje plaatsten 
we wekelijks advertenties (van 10 x 11 cm) met korte 
teksten over de belangrijkste programmaonderdelen. 
Via een banner op Het Krantje Online, die we vanaf 6 
augustus tot 8 september plaatsten, kon doorgeklikt 
worden naar onze website www.omd-lv.nl.

Flyers
Op tal van plaatsen en tijdens activiteiten/evenementen 
verspreidden	we	diverse	flyers,	te	weten:	 

•	 De	Algemene	flyer	met	overzicht	van	alle	
openstellingen en activiteiten. Oplage 3500. 
Verspreid o.a. in bibliotheken in Leidschendam-
Voorburg, Leidschenveen en Den Haag. Als bijlage 
werd	de	flyer	per	email	verspreid	onder	relaties,	
monumenteigenaren, monumentbeheerders, 
erfgoedpartners	en	vrijwilligers.	De	flyer	werd	ook	
verspreid tijdens het Cultureel Zomerfestival op  
25 augustus 2018. 

•	 Flyer Scratch-koor aankondiging. Oplage 250. 
Verspreid via email naar koren in Leidschendam, 
Voorburg en Stompwijk en neergelegd in kerken en 
bibliotheek. 

•	 Flyer Scratch-concert. Oplage 150. Uitgedeeld 
onder bezoekers van de Petrus en Pauluskerk op de 
dag zelf. 
 

•	 Monumentenbustour senioren. Oplage 1000. 
Verspreid in de wijk- en dienstencentra, kerken, via 
Woej-bus 47 en door bezorging in brievenbussen 
van alle aanleunwoningen in Leidschendam-
Voorburg. Flyers werden eveneens verspreid tijdens 
het Cultureel Zomerfestival Julianabaan op  
25 augustus 2018. 

•	 Brief aan bewoners Park Arentsburgh. Oplage 100. 
In brievenbussen bezorgd van de woningen in de 
buurt van Arentsburgh.

Poster Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds bood alle 
monumenteigenaren en andere betrokkenen weer de 
gelegenheid om een gratis poster te laten maken.
Op deze poster kon men op eenvoudige wijze een 
foto van en tekst over het eigen monument plaatsen 
en daarmee aangeven dat het monument opengesteld 
werd tijdens Open Monumentendag. We hebben deze 
mogelijkheid aan de deelnemende eigenaren kenbaar 
gemaakt.

Programmakrant
De Programmakrant met alle informatie over 
openstellingen, activiteiten, het thema en werk van onze 
erfgoedpartners werd, met een voorpaginaverwijzing, 
in Het Krantje geplaatst op 4 pagina’s in het midden 
van de krant zodat deze uitneembaar was. Er werd een 
doordruk gemaakt van 500 exemplaren. Deze waren 
verkrijgbaar bij de OMD-kramen en bij verschillende 
open monumenten in Leidschendam, Voorburg en 
Stompwijk. De Programmakrant kon ook als PDF-
bestand gedownload worden via onze eigen website en 
Facebook en via de landelijke website. Voor het eerst dit 
jaar werd de programmakrant ook uitgebracht op een 
A4-formaat in een oplage van 300 exemplaren. Deze 
waren eveneens verkrijgbaar bij de OMD-stands op de 
dag zelf. De programmakrant is integraal opgenomen in 
dit verslag.

Overige uitingen

Rond eind augustus zijn op 20 plaatsen in 
Leidschendam en Voorburg driehoeksborden met 
A0-posters geplaatst met aan twee zijden posters 
van Open Monumentendag en aan één zijde 
Huygens Festival. Spandoeken met de tekst ‘Open 
Monumentendag 2e zaterdag van september’, werden 
twee weken lang opgehangen op negen plaatsen in 
Leidschendam-Voorburg.

Het evenement werd op de Uitladder van ‘Cultuurpunt 
Leidschendam-Voorburg’ geplaatst, vermeld op www.
aandevliet.nl en op de website van het Huygens Festival.

De OMD-stands werden ingericht met o.a. de in 2015 
gemaakte fraaie meshdoeken met foto’s van de meest 
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bekende monumenten van Leidschendam-Voorburg.
Op de dinsdag voorafgaande aan Open Monumenten-
dag interviewde Midvliet Radio Cees Postema en Rob 
Hanzon, die uitgebreid enkele programmaonderdelen 
toelichtten. Bij de opening interviewde Midvliet Radio 
Cees Postema nog een keer.

2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. 
In de aanloop naar de Open Monumentendag werd 
- vanaf april - maandelijks een bijzonder monument 
van	Leidschendam,	Voorburg	en	Stompwijk	gefilmd	
en in de schijnwerpers gezet in samenwerking met 
Desi Goudman en Jacques van Herten van Midvliet TV. 
Deze	filmpjes	werden	op	Midvliet	TV	uitgezonden	en	
als	YouTube	filmpjes	opgenomen	op	onze	website	en	
Facebookpagina.

Fotograaf
Van Marianne Knijnenburg en Kiek de Vreught hebben 
we foto’s ontvangen, waarvan een selectie op onze 
website is te zien.

Landelijke website
De website van de landelijke organisatie voor Open 
Monumentendag gaf de informatie over openstellingen 
van monumenten en activiteiten in Leidschendam-
Voorburg. Bij alle openstellingen zijn foto’s geplaatst 
en werd uitgebreid informatie verstrekt over de 
geschiedenis van de monumenten. Daar werden ook de 
algemene	flyer	en	onze	programmakrant	geplaatst,	die	
op die manier te downloaden waren.

Eigen website
Alle informatie over de opengestelde monumenten, 
zoals de geschiedenis, de activiteiten, enz. staan  
overzichtelijk vermeld op onze website. Ook zijn alle 
flyers	en	de	programmakrant	op	de	site	te	downloaden.
Er was een geringe stijging van het aantal bezoekers van 
de website te zien t.o.v. september 2017. 

Facebook
De Facebookpagina van Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg werd het hele jaar door, maar 
voornamelijk in de maanden juli, augustus en de eerste 
7 dagen van september regelmatig van nieuws voorzien 
over de openstellingen en de activiteiten. Speciale 
aandacht werd gegeven aan het thema ‘In Europa’. Het 
aantal ‘pagina-vind-ik-leuks’ steeg van 159 naar 181. 
Door de ‘likes’ en het delen van berichten was het bereik 
per bericht vaak heel erg hoog. Dit resultaat is bereikt 
zonder betaalde verspreiding.De Facebook berichten 
worden automatisch doorgelinkt naar Twitter met 310 
volgers.

Wiki.toenleidschendam-voorburg.nl
Begin 2018 werd op Wiki.toenleidschendam- 
voorburg.nl een informatiepagina over Open 
Monumentendag Leidschendam-Voorburg geplaatst. 
Hier is algemene informatie te vinden evenals de 
Activiteitenverslagen vanaf 2013 tot heden.

Bezoeken website dag voor OMD en tijdens OMD
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Organisatie
Algemeen
 
De Open Monumentendag werd dit jaar voor de 32e 
keer georganiseerd. Het wordt al die jaren al lokaal 
georganiseerd op basis van een landelijk initiatief, met 
elk jaar een ander thema. Door deze opzet kunnen de 
lokale	comités	goed	rekening	houden	met	de	specifieke	
mogelijkheden. In Leidschendam – Voorburg werkt onze 
stichting als het lokale comité, wat we dit jaar voor de 
9de keer in successie deden. 

De Stichting zet zich in brede zin 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.
Om onze doelstellingen te bereiken 
•	 bevorderen we de openstelling van monumenten op 

Open Monumentendag; 
•	 organiseren we verbindende activiteiten die 

bijdragen aan de kennis van en het bezoek aan 
monumenten op deze dag;

•	 brengen we op verschillende en eigentijdse 
wijze openstellingen en activiteiten op Open 
Monumentendag onder de aandacht van de 
inwoners; 

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

•	 zoeken we de samenwerking met lokale 
(vrijwilligers-) organisaties; 

•	 en participeren we actief in lokale overleg- en 
samenwerkingsverbanden. 

Landelijke organisatie

In 2016 heeft de landelijke organisatie een nieuwe 
hoofdsponsor gekregen en heeft zij de samenwerking 
gezocht met andere vergelijkbare organisaties. Dat 
heeft geleid tot de oprichting van Stichting Nederland 
Monumentenland. Binnen deze stichting functioneert 
nu het Projectbureau Open Monumentendag. Met de 
nieuwe sponsor is landelijk de naam van het evenement 
gewijzigd in ‘BankGiro Loterij Open Monumentendag’. 
In publiciteit en op lokaal niveau wordt in het algemeen 
nog gesproken over de ‘Open Monumentendag’.

Stichting Nederland Monumentenland heeft de ambitie 
om evenementen te organiseren en interactie tot stand 
te brengen, die een relevante bijdrage leveren aan 
kennisdeling over en beleving van monumenten. 

 
Zij organiseert daartoe evenementen als:
•	 BankGiro Loterij Open Monumentendag  

(grote publiek)
•	 Erfgoedfairs (liefhebbers/eigenaren)
•	 Nationaal Monumentencongres (professionals/

beleidsmakers)
•	 Nederland Monumentenland (liefhebbers) 

Met deze evenementen als basis worden ook andere 
initiatieven ontwikkeld. Ontmoetingen tussen betrokken 
en bevlogen mensen en beleving van monumenten zijn 
de belangrijkste ‘wapens’.

Organisatie in Leidschendam-Voorburg 

Op Open Monumentendag delen de eigenaren en 
beheerders van opengestelde monumenten hun 
passie voor het monument met de bezoekers en 
maken het mogelijk onze historie door te geven. Onze 
stichting stimuleert eigenaren/beheerders om hun 
monument open te stellen voor bezoekers, denkt mee 
over passende door hen aan te bieden activiteiten 
en biedt – waar nodig en mogelijk – praktische hulp 
of ondersteuning bij de publieksbegeleiding. Verder 
verzorgen wij de communicatie over en de praktische 
organisatie van Open Monumentendag in  
Leidschendam-Voorburg. 

We brengen initiatieven bij elkaar door zowel eigenaren/
beheerders als koren, musici, activiteitenclubs, 
ambachtslieden e.d te wijzen op elkaars interesse 
en mogelijkheden tot samenwerking. De activiteiten 
zijn voor bezoekers vaak een extra stimulans om een 
monument te bezoeken, en het trekt op haar beurt weer 
bezoekers die primair op de activiteit afkomen. En… 
we kijken elk jaar samen met de erfgoedpartners en 
andere (vrijwilligers-) organisaties naar mogelijkheden 
voor invulling van het thema en daarop aansluitende 
activiteiten. 

Contacten met eigenaren/beheerders over 
openstelling

Op basis van onze inventarisatie van monumenten die 
goed passen binnen het thema hebben we ons voor 
de openstellingen primair gericht op de eigenaren/
beheerders van monumenten die in de afgelopen 
jaren één of meerdere keren hebben meegedaan. Zij 
hebben in maart/april ieder afzonderlijk een uitnodiging 
ontvangen om ook dit jaar mee te doen met Open 
Monumentendag. Daarnaast hebben we direct en via 
onze netwerken contacten gelegd met andere eigenaren 
van monumenten die mogelijk geïnteresseerd zijn. 
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Samenwerking met andere (vrijwilligers-) 
organisaties

In 2018 hebben nauw samengewerkt met:. 
•	 de gemeente Leidschendam-Voorburg, die niet 

alleen subsidie geeft, maar ook bestuurlijke èn 
ambtelijke ondersteuning; 

•	 onze sponsoren, die het – 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 wij hun logo’s in onze publicaties en op 
onze website; 

•	 Het Haags Openbaar Vervoer Museum, die 
historische bussen lieten rijden; 

•	 De Archeologie Werkgroep Leidschendam-
Voorburg, die een stand bemanden en rondleidingen 
verzorgden in Park Arentsburgh; 

•	 De Stichting Sport & Welzijn Leidschendam- 
Voorburg, die het Kinderkunstproject heeft 
georganiseerd; 

•	 Het bestuur van het Huygens Festival, die vele 
muziekoptredens in en bij monumenten en 
andere locaties in het Huygenskwartier hebben 
georganiseerd; 

•	 Lionsclub Prinses Marianne, waarvan enkele leden 
op Open Monumentendag actief waren als dag-
vrijwilliger; 

•	 De erfgoedpartners in de gemeente. 

Dagvrijwilligers 

Voor het bemensen van onze drie informatiestands, 
het begeleiden van de rondwandelingen en andere 
ondersteunende activiteiten waren zo’n 30 dag-
vrijwilligers nodig. Twee mensen van onze stichting 
hielden zich met de werving bezig.
Na inventarisatie bleken er uit het vrijwilligersbestand 
van vorig jaar zo’n 10 mensen beschikbaar te zijn 
voor dit jaar. En we konden weer rekenen op de inzet 
van leden van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne. 
Bovendien hielpen enkele vrienden en kennissen 
enthousiast mee. 

Actieve vrijwilligers 

Op Open Monumentendag zijn ongeveer
110 (dag-)vrijwilligers actief geweest als:
•	 eigenaren/beheerders, medewerker of vrijwilliger bij 

opengestelde monumenten;
•	 informant en publieksbegeleider; 
•	 erfgoedpartner; 
•	 buschauffeur;	
•	 coördinator, assistent of ‘manusje van alles’ bij 

activiteiten; 
•	 rondleider of gids; 
•	 of fotograaf.

Als dank voor hun inzet hebben we de eigenaren/
beheerders van monumenten, de rondleiders, de 
buschauffeurs,	de	erfgoedpartners	onze	dag-vrijwilligers	
een zoete lekkernij aangeboden. De attentie werd erg op 
prijs gesteld. 

Voor alle betrokkenen hebben we – nadat de vlag van 
de Open Monumentendag was binnengehaald, de 
kramen waren opgeruimd en de ruimten weer waren 
ingericht voor normaal gebruik – een afsluitende borrel 
georganiseerd. Dit jaar in Tennispark Vreugd & Rust in 
Voorburg. De borrel die vooral bedoeld is voor de vele 
vrijwilligers werd redelijk bezocht en was geanimeerd. 

Erfgoedpodium (voorheen Platform Toen) 

De verschillende erfgoedpartners in de gemeente 
ontmoetten elkaar ongeveer 6 keer per jaar in het 
Erfgoedpodium. Daar worden plannen op elkaar 
afgestemd en nieuwe initiatieven om het erfgoed in de 
gemeente voor zowel bewoners als toeristen beter op 
de kaart te zetten. Museum Swaensteyn treedt op als 
penvoerder en stimulator. Vanuit Open Monumentendag 
vinden we dit een belangrijke ontwikkeling die past 
binnen onze doelstellingen en die we waar mogelijk 
zullen ondersteunen zonder overigens onze eigen focus 
los te laten.  

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 werkgroep-
leden. Allen zijn vrijwilliger en ontvangen geen 
vergoeding.   

Voor Open Monumentendag 2017 waren actief: 
•	 C.A.Postema (Cees), voorzitter 
•	 N.A. de Jong (Nettie), secretaris/penningmeester
•	 R. Hanzon (Rob), algemeen bestuurslid 
•	 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 
•	 V.Holman-Marijnen (Vera) lid kern-werkgroep 

Na	8	jaar	als	voorzitter	gaf	Pieter	van	den	Kerkhoff	
per 1 januari 2018 het stokje over aan Cees Postema. 
Wij danken Pieter zeer voor zijn tomeloze inzet. In het 
verslagjaar	beëindigden	Petra	van	Marlen	en	Agnes	
Steutel hun deelname aan de Kernwerkgroep. 
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Financiën
Financieel verloopt de Open Monumentendag 2018 naar verwachting als volgt: 

Voorlopige resultaat 2018 Open Monumentendag (in €)     

Kostenpost Kostenpost 2017 Verschil
Activiteiten 3.735 2.544 1.191
Materiaal kosten 1.499 1.669 -170
Communicatiekosten 8.415 7.907 508
Beheerkosten 1.264 1.687 -423
Totaal kosten 14.913 13.807 1.106
    
Baten    
Subsidie gemeente L-V 7.800 7.800 0
Sponsoring 700 1.200 -500
Sponsoring in natura 5.620 5.620 0
Overige opbrengsten 595 247 348
Totaal baten 14.715 14.867 -152
  
Resultaat 
(negatief = verlies)

-198 1.060 -1.258

Per saldo is sprake van een zeer beperkt negatief 
resultaat. Gelet op de reserve van de Stichting Open 
Monumentendag is dit goed op te vangen.

In vergelijking met de realisatie 2017 is meer uitgegeven 
aan activiteiten. Daar is bewust voor gekozen. Mede 
dankzij deze activiteiten bleek Open Monumentendag 
2018 aantrekkelijk te zijn voor een groot aantal 
bezoekers. 
Ook de communicatiekosten liggen hoger dan in 2017. 
Dit heeft als oorzaak dat een aantal communicatie 
uitingen niet onder het sponsorcontract in natura waren 
opgenomen. Daar zijn extra kosten uit naar voren 
gekomen. De extra communicatie uitingen (waaronder 
een handzame overdruk op A4 van de programmakrant) 
zijn positief ontvangen door de bezoekers.  

De beheerkosten liggen fors lager dan in 2017. De 
verklaring daarvoor is dat er steeds meer digitaal 
gecommuniceerd wordt waardoor de kosten briefpapier 
en porti gedaald zijn. Daarnaast probeert het bestuur 
zo zuinig mogelijk te zijn op deze kostenposten, zodat 
er zoveel mogelijk middelen beschikbaar blijven voor 
activiteiten en materialen. 

De (voorlopige) subsidie 2018 is gelijk aan voorgaande 
jaren. Hierop zal begin 2019 een formele afwikkeling 
naar de gemeente plaats vinden. 

Om een zo breed en mooi mogelijk aanbod van 
openstellingen en (thema gerelateerde) activiteiten 

gespreid in de gemeente te kunnen realiseren zijn we 
steeds op zoek naar sponsoren. Wij zijn blij dat de 
volgende sponsoren dit jaar de Open Monumentendag 
met	een	financiële	bijdrage	mogelijk	hebben	gemaakt:

Zwart & Partners 
Netwerk Notarissen 350
SIMA Installatietechniek 350
 
 700

Verder is sponsoring door levering tegen korting of 
volledig in natura verkregen van:
•	 Optima Forma (opmaak van programmakrant, 

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

Rondritten)
•	 Opmeer	Drukkerij	(drukken	en	leveren	flyers,	

overdrukken programmakrant)
•	 Stichting Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg 

(organisatie kinderkunstproject)
•	 Lions Club Voorburg Prinses Marianne 

(inzet dag-vrijwilligers)
•	 Tip Top verhuur (korting op facturen huur kramen)

Wij zijn erg blij met deze sponsoring in natura. In totaal 
vertegenwoordigt	dit	een	groot	financieel	belang.	Zonder	
deze sponsoring zou het niet mogelijk zijn om Open 
Monumentendag te organiseren op de wijze waarop dat 
in 2018 is gebeurd. 
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Vooruitblik naar 2019 

We zijn op weg naar de Open Monumentendag 2019, 
op zaterdag 14 september, met het thema ‘Plekken van 
Plezier’. We hopen met medewerking van velen dan 
weer mooi aanbod van openstellingen en activiteiten te 
kunnen realiseren. En verder werken we in het bijzonder 
aan: 

•	 het vinden van een betere balans tussen 
inspanningen en resultaat bij het organiseren van 
openstellingen en (verbindende) activiteiten; 

•	 activiteiten	voor	specifieke	doelgroepen;	
•	 een (meerjarige) samenwerking met bedrijven en 

(vrijwilligers-) organisaties in de vorm van activiteiten 
en/of sponsoring (in natura); 

•	 het onderhouden en verbreden van de contacten 
met eigenaren en beheerders; 

Impressie 
Open Monumentendag 2018 
in Leidschendam-Voorburg
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Flyer algemeen Flyer senioren

Advertentie Het Krantje

Affiche	driehoeksbord
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Driehoeksborden op straat

Spandoeken boven de straat

Flyers scratchkoor
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Scratchkoor

Historische bus

Raadhuis

Senioren rondrit

Huygens Festival

Romeinen

Tennispark

Kinderkunst
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Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg (OMD-LV) 
Parkweg 275, 2271 BC  Voorburg 
T  070 - 369 1584 
E  info@omd-lv.nl 
www.omd-lv.nl 
KvK te Den Haag 27368088  

Uitgave: oktober 2018 
Redactie: Rob Hanzon en Kiek de Vreught 
Foto’s: Marianne Knijnenburg en Kiek de Vreught 
Vormgeving: Optima Forma bv

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. 
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