Plekken van plezier

Verslag Open Monumentendag 2019
in Leidschendam-Voorburg
rond het thema Plekken van Plezier
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> Doctor van Noortstraat 154
Een markant pand met 330 jaar
geschiedenis. De brasserie is open.

De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd
door (lokaal) de Stichting Open Monumentendag LeidschendamVoorburg 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 uitgave
bijzondere
Nederlands
Deze
programmakrant
is een
van
Stichting cultureel erfgoed
toegankelijk
te
maken
en
te
behouden
voor
een
breed publiek.
Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg.
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> www.omd-lv.nl
Open Monumentendag 2019 in Leidschendam-Voorburg
•De
Uitgave
september 2019
is mogelijk gemaakt door:
• Redactie OMD-LV / Rob Hanzon / Kiek de Vreught
• Vormgeving Optima Forma bv, Voorburg
•

de medewerking van de eigenaren/beheerders van opengestelde
monumenten,
Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg is mede mogelijk
• de subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
gemaakt door:
• de steun van onze sponsoren

INSTALLATIETECHNIEK

Monumentenbordje van
Middenburg worden onthuld.
Vanuit de tent van Mooi Voorburg
geeft Joost Heuvelink om 14.00 uur
een rondleiding door Vreugd en
Rust.
Vereniging Erfgoed
Leidschendam
www.erfgoedleidschendam.nl
Stand op het kerkplein (Sluiskant,
Leidschendam) voor de HH Petrus en
Pauluskerk.
Historisch
Genootschap
De Blauwe Tram
www.blauwetram.nl
In de dubbele stand van Stichting
Historisch Genootschap De Blauwe
Tram op de hoek van de Herenstraat
en de Kerkstraat in Voorburg is veel
informatie te verkrijgen over de
Blauwe Tram. Er zijn boeken, foto’s
en ansichtkaarten over spoor en tram
te verkrijgen.
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Sport
en Welzijn
Leidschendam-Voorburg,
De Vlietvaart,
Huygens
En m.m.v.
Sport en
Welzijn Leidschendam-Voorburg,
De Vlietvaart,
Festival,
Voorburg
Prinses Prinses
Marianne
en veleenvrijwilligers.
HuygensLionsclub
Festival, Lionsclub
Voorburg
Marianne
vele vrijwilligers.
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 cultuurhistorische verenigingen en overige
vrijwilligers.
De inhoud van deze programmakrant is met zorg samengesteld.
Stichting Open Monumentendag Leidschendam-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.

www.omd-lv.nl
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Verslag Open Monumentendag 2019
in Leidschendam-Voorburg
rond het thema Plekken van Plezier
De geopende monumenten en de georganiseerde activiteiten brachten weer
meer bezoekers op de been dan in voorgaande jaren, waarmee de stijgende lijn
van belangstellenden voor monumenten in onze gemeente zich voortzette. Open
Monumentendag 2019 was een levendige editie, die de zintuigen op alle mogelijke
manieren prikkelde: genieten van de mooiste monumenten, luisteren naar muziek,
proeven van eten en drinken, varen over de Vliet en opsnuiven van de buitenlucht in
ons monumentaal groen.
Met het thema ‘Plekken van Plezier’ sloten we aan bij hetzelfde thema van de
‘European Heritage Days 2019’. Naast het openen van veel fraaie, unieke monumenten
bood het thema uitgelezen mogelijkheden om een feestelijke Open Monumentendag
voor iedereen te realiseren, met tal van plezierige activiteiten. De gemeente
speelde op het thema in met ‘Beleef je trouwdag opnieuw’ en het Huygens Festival
verzorgde gratis klassieke muziek uitvoeringen in de Oude Kerk, Franse Kerk, Museum
Swaensteyn, Huygens’ Hofwijck, Brugman Atelier, Kinderboekwinkel in de Wolken en
op de pendelboot Hadrianus.
Huygens’ Hofwijck werd een Plek van Plezier voor kinderen waar het verleden werd
beleefd met oud Hollandse spellen, zoals hoepelen, beuningen, kegelen en touwtje
springen. Om 10.00 uur vond hier de opening van Open Monumentendag plaats door
wethouder Astrid van Eekelen met muziek van Jachthoorn Blaasgroep Waalsdorp.
In dit verslag blikken we terug, en ook een beetje vooruit. Alvast enkele cijfers:
• de opengestelde monumenten en activiteiten werden rond 5900 keer bezocht
• de kinderactiviteiten bij museum Huygens’ Hofwijck werden druk bezocht
• de gratis boottocht met De Hadrianus langs de monumenten werd ‘volgeboekt’
• ‘Beleef Je trouwdag Opnieuw’ in Huize Swaensteyn en het Oude Raadhuis werd
een doorslaand succes
• er was veel enthousiasme voor de demonstratie in het Dr Neherlaboratorium van
restauratie van oude Thonetstoelen
De organisatie werd mogelijk dankzij de samenwerking met de gemeente, sponsoren,
de partners/vrijwilligersorganisaties en niet vergeten de inzet van meer dan 100
vrijwilligers op de dag zelf bij de monumenten en activiteiten.
Het thema van Open Monumentendag 2020 op zaterdag 12 september is
“LEERMONUMENTEN”.
_________________________________
Leidschendam-Voorburg, november 2019
Bestuur en kern-werkgroep Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg
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Openstellingen en activiteiten
ALGEMEEN
Het thema Plekken van Plezier is gerealiseerd met een
aantal extra activiteiten, te weten:
• Huygens’ Hofwijck een Plek van Plezier;
• bootpendel Hadrianus;
• Restauratie Thonetstoelen in het
Dr. Neherlaboratorium;
• Beleef je trouwdag opnieuw in Huize Swaensteyn in
Voorburg en het Raadhuis in Leidschendam.
De goede samenwerking met het Huygens Festival werd
tijdens deze editie voortgezet. Het festival verzorgde
tal van muzikale uitvoeringen bij/in de geopende
monumenten in het Huygenskwartier in Voorburg.
27 eigenaren/beheerders openden hun monument
voor het publiek (2018: 26). 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 5900 keer bezocht (2018: 5700). Het aantal
bezoekers bleek weer hoger. Het gemiddelde aantal
bezoekers per monument is niet bekend. We gaan in
alle gevallen uit van aantallen bezoeken. Ook uit andere
gemeenten verwelkomden we veel belangstellenden in
Leidschendam-Voorburg.

OPENING

Wat zag Constantijn als hij door de ramen van Hofwijck
naar buiten keek? In acht vensterbanken van zijn
buitenplaats was een impressie daarvan te zien. En
in verschillende vertrekken vertelden ‘zaalpapieren’
iets over het dagelijks leven op Hofwijck. In de oud
Hollandse keuken werden drie korte filmpjes vertoond
over Susanna Huygens - Constantijns dochter - die
de scepter zwaaide over het dagelijkse leven in de
buitenplaats.
Oud Hollandse spelletjes
In samenwerking met Sport & Welzijn werd een
speciaal programma voor kinderen georganiseerd, met
oud Hollandse spellen, zoals hoepelen, beuningen,
kegelen en touwtje springen. Daarnaast konden de
kinderen kruiden determineren en met oud Hollandse
bordspellen het verleden beleven. Voorts kleurden ze
een Delfts Blauw bordje met een molentje, een tulp
of een ander ontwerp. Constantijn én zoon Christiaan
Huygens waren ter plekke met hondje Geckie voor
een wandeling en speurtocht voor kinderen door de
tuin. De dag werd sfeervol afgesloten met een concert
van kamermuziekensemble Manzana Musica (Huygens
Festival) in de Pronkzaal.
Monumentenboottocht
Na een afwezigheid van twee jaar werd De Hadrianus
als ‘varende Plek van Plezier’ ingezet. De boot voer
tussen Huygens’ Hofwijck en Villa Rozenrust, met
tussenstops bij de Sint Martinuskerk, de Sluiskant en
Houtzaagmolen De Salamander. De bezoekers konden
gratis meevaren. Tijdens de vaartocht gaf de gids
informatie over de historie van de vele monumenten
langs de Vliet en genoten de opvarenden van prachtige
gitaarmuziek van Chester Brandes, die namens het
Huygens Festival meevoer. De belangstelling was groot;
de monumentenboottocht was steevast volgeboekt.
Oud Hollandse spellen Sluiskant (kerkplein) in
Leidschendam
Voor kinderen en voor volwassenen organiseerden
we oud Hollandse spellen op het kerkplein in
Leidschendam, met kazen rollen, blik gooien, stier
vangen, spiegelschrift schrijven, kegelen en tollen. Er
werd enthousiast gespeeld en ongedwongen genoten
door vele kinderen en hun ouders.

Om 10.00 uur opende wethouder Astrid van Eekelen op
het voorplein van museum Huygens’ Hofwijck - begeleid
door muziek van Jachthoorn Blaasgroep Waalsdorp deze Open Monumentendag.
Huygens’ Hofwijck een Plek van Plezier.
Gelegen aan de Vliet, met een bijzondere tuin, een
rijke boomgaard en een bijbehorende boerderij die
producten van het land leverde, was Hofwijck voor
Constantijn Huygens en zijn gezin een Plek van Plezier
om de drukte van de stad te ontvluchten.
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Restauratie Thonetstoel
Het verhaal van de beroemde caféstoel 214 stamt
uit 1841 waarin Michael Thonet op verzoek van de
Oostenrijkse prins Clemens Metternich een stoel
ontwierp. Deze stoel werd al gauw het symbool van
de Weense koffiehuiscultuur. In het voormalige Dr.
Neherlaboratorium gaf Jessica Melis van ‘Atelier 1312
Antiek Restauratie’ uitleg over het restaureren van zo’n
stoel. Sylvia van Ruyven van ‘Alcea Mat en Handwerk’
toonde het matten van een zitting.
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Beleef je trouwdag opnieuw
Iedereen die in Huize Swaensteyn in Voorburg of in
het Raadhuis van Leidschendam was getrouwd, kon
zich door een professionele fotograaf opnieuw laten
vereeuwigen. Beide monumentale trouwzalen werden
in de sfeer gebracht met foto’s van bruidsparen die
hier hun ‘ja-woord’ gaven. Kinderen, kleinkinderen,
trouwjurken en hoge hoeden waren van harte welkom.
Big Band Straight Life
In de middag trad de Big Band Straight Life van St.
Caecilia drie keer op het bordes van het Oude Raadhuis
in Leidschendam op. De Big Band speelde op deze
zonnige middag de sterren van de hemel en gaf op
unieke wijze bekende jazzy soul songs ten beste. Het
toegelopen publiek genoot zichtbaar van dit heerlijke,
vrolijke optreden.
Diverse openstellingen in Leidschendam–Voorburg
Bezoekers konden van tal van monumenten genieten,
zoals van het Buitengoed Dorrepaal, de Sint
Martinuskerk en de molens De Salamander en De
Vlieger. Buitenplaats Middenburg opende dit jaar weer
haar deuren voor het publiek en er werd door Stichting
Mooi Voorburg en wethouder Astrid van Eekelen om
10.30 uur een Monumentenbordje onthuld. In de Sophia
Bewaarschool aan Herenstraat 2 (het huidige
architectenbureau) gaven Ronald Meekel en Kees van
der Leer een lezing over de geschiedenis van deze
voormalige kinder/bewaarschool. Recente boeken van
Kees van der Leer werden bij aankoop door de schrijver
gesigneerd. En het dieselgemaal De Antagonist aan
Stompwijkseweg 11 was in volle glorie met draaiende
motoren te bekijken. Alle geopende monumenten staan,
met een korte toelichting, vermeld in de
programmakrant in dit verslag.

Foto: Alfred van Bunge.

Met het onthullen van deze plaquette opende koningin
Sophie op 6 juli 1853 de Sophie Bewaarschool
aan de Herenstraat 2 in Voorburg, waar nu een
architectenbureau is gevestigd

Informatiestands en activiteiten van erfgoedpartners
Op het voorplein bij de HH Petrus en Pauluskerk
in Leidschendam richtten we een van onze
informatiestands in. Onder andere werd de print van
de programmakrant verspreid. In voorgaande jaren
plaatsten we onze andere stand tegen de gevel van
Huize Swaensteyn. Dit jaar maakten we echter deel uit
van de ‘markt’ op het voorplein van de Oude Kerk in
Voorburg, waar ook andere verenigingen hun informatie
aanboden. Door deze opzet zat de loop er beter in, het
publiek bleef langer en was echt geïnteresseerd; de hele
dag was het druk op deze informatiemarkt.

COMMUNICATIE
Algemeen
In de maanden voorafgaand aan 14 september 2019
informeerden we het publiek over de opengestelde
monumenten en de thema activiteiten.
Nieuwsbrief
Op 14 juni 2019 is de nieuwsbrief met informatie
over openstellingen en activiteiten in 2019 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 van de
Open Monumentendag. Via een banner op Het Krantje
Online, die we vanaf 21 augustus tot 14 september
plaatsten, kon doorgeklikt worden naar onze website
www.omd-lv.nl.
Flyers
We maakten een Algemene flyer met het overzicht van
alle openstellingen en activiteiten (oplage 2500) en een
flyer voor de bootpendel met de Hadrianus (oplage
1000). Deze werden verspreid o.a. in bibliotheken
in Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen en Den
Haag, Vlietvaart, Buurtresto ‘Samen Eten’ en tijdens het
Cultureel Zomerfestival op 31 augustus 2019.
Als bijlage werd de flyer per email verspreid onder
relaties, monumenteigenaren, monumentbeheerders,
erfgoedpartners en vrijwilligers. Via Facebook en de
website waren de flyers te downloaden.
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Programmakrant
De Programmabijlage 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. Vanwege
de samenwerking met het Huygens Festival werd het
festivalprogramma hierin integraal opgenomen.
Wederom werd de programmakrant ook uitgebracht
op A3-formaat, nu in een oplage van 500. Deze was
verkrijgbaar bij de OMD-kramen op de dag zelf.
De Programmakrant kon ook als PDF-bestand
gedownload worden via onze eigen website en
Facebookpagina. De programmakrant is integraal
opgenomen in dit verslag.
Geschiedenis van de geopende monumenten in
Leidschendam, Voorburg en Stompwijk
Voor het eerst dit jaar werd de geschiedenis (bron: De
Parels van Baksteen) van de geopende monumenten in
de gemeente uitgebracht als brochure op A4-formaat:
een voor de monumenten in Voorburg en een voor de
monumenten in Leidschendam en Stompwijk. Beide in
een oplage van 250. Deze waren gratis verkrijgbaar bij
de OMD-kramen.
Overige uitingen
Een week voor het evenement zijn op 20 plaatsen in
Leidschendam en Voorburg sandwichborden met A0posters geplaatst met aan één zijde posters van Open
Monumentendag en aan één zijde het Huygens Festival.
11 spandoeken met de tekst ‘Open Monumentendag
2e zaterdag van september’, werden opgehangen op
verschillende plaatsen in Leidschendam en Voorburg.

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 aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers
van de website te zien t.o.v. september 2018: van 494
bezoekers in 2018 naar 1567 bezoekers in 2019.

Facebook
De Facebookpagina van Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg werd het hele jaar door,
maar voornamelijk in de maanden juli, augustus en de
eerste 13 dagen van september regelmatig van nieuws
voorzien over de openstellingen en de activiteiten.
Het aantal ‘pagina-vind-ik-leuks’ steeg van 181 naar 200.
De Facebook berichten worden automatisch doorgelinkt
naar Twitter met 310 volgers.

Het evenement werd vermeld op www.vlietnieuws.nl,
www.aandevliet.nl en op de website van het Huygens
Festival.
Om de uitstraling van de OMD-kramen te verbeteren
werden ze voorzien van een decoratieve wand van
houten huisjes, lampions in de OMD-kleuren geel en wit,
herbruikbare folderdozen en de meshdoeken met foto’s
van de meest bekende monumenten van LeidschendamVoorburg. Op de woensdag voorafgaande aan
Open Monumentendag interviewde Midvliet Radio Cees
Postema, die uitgebreid enkele programmaonderdelen
toelichtte.
Landelijke website
De nieuwe website van de landelijke organisatie is op
6 juni 2019 live gegaan. Alle openstellingen en
activiteiten in Leidschendam-Voorburg werden daar
geüpload.Bij alle openstellingen zijn foto’s geplaatst en
is uitgebreid informatie verstrekt over de geschiedenis
van de monumenten.
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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.
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ALGEMEEN
De Open Monumentendag werd dit jaar voor de 33e
keer georganiseerd. Het wordt 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 11de keer in
successie deden.
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.
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 kreeg de landelijke organisatie een nieuwe
hoofdsponsor 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 de naam van het evenement
gewijzigd in “BankGiro Loterij Open Monumentendag”.
Stichting Nederland Monumentenland organiseert
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.
Wij stimuleren eigenaren/beheerders om zelf informatie
of rondleidingen te geven en activiteiten te organiseren
in/bij hun monument. 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, verbindende activiteiten.
Contacten met eigenaren/beheerders over
openstelling
Door 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 weer mee te doen. Daarnaast hebben
we direct en via onze netwerken contacten gelegd
met andere eigenaren van monumenten die mogelijk
geïnteresseerd zijn.
Samenwerking met andere (vrijwilligers-) organisaties
In 2019 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 we hun logo’s in onze publicaties en op
onze website;
• De Stichting Sport & Welzijn Leidschendam –
Voorburg, die de oud Hollandse spellen heeft
georganiseerd;
• Het bestuur van het Huygens Festival, die vele
muziekoptredens in en bij monumenten en
andere locaties in het Huygenskwartier hebben
georganiseerd;
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•
•

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, waarvan
enkele leden op Open Monumentendag actief
waren als dag-vrijwilliger;
De erfgoedpartners in de gemeente.

Dag-vrijwilligers
Voor het bemensen van onze informatiestands, het
begeleiden van de rondwandelingen en andere
ondersteunende activiteiten waren zo’n 30 dagvrijwilligers nodig. En voorts konden we weer rekenen
op de inzet van leden van Lionsclub Voorburg Prinses
Marianne. Bovendien hielpen enkele vrienden en
kennissen enthousiast mee. De werving van dagvrijwilligers is prima verlopen, maar is arbeidsintensief.
Actieve vrijwilligers
Op Open Monumentendag zijn ongeveer 110 (dag-)
vrijwilligers actief geweest als:
• eigenaren/beheerders, medewerker of vrijwilliger bij
opengestelde monumenten,
• publieksbegeleider,
• erfgoedpartner,
• coördinator, assistent of “manusje van alles” bij
activiteiten,
• rondleider of gids,
• of fotograaf
Als dank voor hun inzet hebben we de eigenaren/
beheerders, de vrijwilligers en de erfgoedpartners
unieke koekjes, gebakken in de vorm van het
Voorburgse Torentje, aangeboden. De attentie werd
erg op prijs gesteld.
Nadat de vlag van de Open Monumentendag was
binnengehaald, de activiteitenlokaties en de kramen
waren opgeruimd, organiseerden we een afsluitende
borrel in het Raadhuis in Leidschendam. De gezellige
borrel, die vooral bedoeld is voor de vele vrijwilligers,
werd redelijk bezocht.
Erfgoedpodium (voorheen Platform Toen)
De erfgoedpartners in de gemeente ontmoeten elkaar
ongeveer 6 keer per jaar in het Erfgoedpodium. Daar
worden plannen op elkaar afgestemd en nieuwe
Kosten
Activiteiten kosten
Materiaal kosten
Communicatie kosten
Beheerskosten
Totaal kosten
Baten
Subsidie gemeente L-V
Sponsoring activiteiten
Sponsoring in natura
Overige opbrengsten
Totaal baten
Resultaat (negatief = verlies)
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initiatieven om het erfgoed 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 goede
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 werkgroepleden. 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
• J.A. van Vels-van Dongen (Joke), lid kern-werkgroep
• M.E.M. de Vreught (Kiek), lid kern-werkgroep
• K. Kruyt (Kiki), lid kern-werkgroep
• V. Holman-Marijnen (Vera) lid kern-werkgroep

FINANCIËN
Financieel verloopt Open Monumentendag 2019 naar
verwachting als volgt:
Per saldo is sprake van een positief resultaat van
€ 1.184. In vergelijking met het jaar 2018 bedraagt het
verschil € 1.359. Geconcludeerd kan worden dat het
gelukt is om dit jaar ruim binnen het budget te blijven,
waarbij we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde
Open Monumentendag.
Voorlopig resultaat Open Monumentendag 2019 (in €)
			

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Verschil

2.490
1.476
4.715
1.636
10.317

3.825
1.257
8.493
1.254
14.829

-1.335
218
-3.778
381
-4.513

7.800
700
3.000

7.800
700
5.620
534
14.654
-176

-2.620
-534
-3.154
1.359

11.500
1.184
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Toelichting op de cijfers
M.b.t. de kosten
In vergelijking met 2018 is minder uitgegeven aan
activiteiten. Belangrijkste verklaring daarvoor is dat
in 2018 de activiteit “Europese liederen zingen”
relatief veel gekost heeft. Daar stonden ook ten
dele overige opbrengsten tegenover in de vorm van
deelnemersbijdragen. In 2019 waren er geen overige
opbrengsten.

Om een zo breed en mooi mogelijk aanbod van
openstellingen en (thema) gerelateerde activiteiten
te kunnen realiseren, zijn we steeds op zoek naar
sponsoren. Wij zijn blij dat de volgende trouwe
sponoren dit jaar de Open Monumentendag met hun
financiële bijdrage mogelijk gemaakt hebben:
•
•

Zwart & Partners Netwerk Notarissen		
SIMA Installatietechniek			

350
350

Totaal						700
De kosten activiteiten in 2019 liggen op hetzelfde
niveau als in 2017.
De materiaal kosten liggen iets hoger dan in 2018
omdat er in 2019 een aantal nieuwe banieren is besteld
bij de Landelijke Stichting Open Monumentendag. Het
aantal in bezit zijnde banieren was te beperkt of was aan
vervanging toe.
De communicatiekosten liggen belangrijk lager dan
in 2018. Voornaamste verklaring daarvoor is het
wegvallen van de sponsoring van de drukkerij, waarbij
de waarde van deze sponsoring in natura altijd in
geld werd uitgedrukt. Dit jaar zijn wij overgeschakeld
naar (voordeliger) internet drukkerijen. Ook bij
sponsorbijdrage is een verlaging zichtbaar vanwege het
wegvallen van de drukker.
Daarnaast was in 2018 sprake van meer verschillende
soorten communicatiemiddelen (diverse flyers voor
diverse activiteiten). In 2019 speelde dat in mindere
mate.
Vanwege de intensieve samenwerking met het Huygens
Festival is bespaard op de kosten voor publiciteit in het
Krantje: een deel van deze kosten is voor rekening van
het Huygensfestival gekomen.
Tot slot is er niet betaald voor de zogenaamde
‘sandwich borden” omdat de opdrachtnemer niet de
gewenste kwaliteit heeft geleverd.
De stijging van de beheerskosten wordt voornamelijk
verklaard door de investering in de aankleding van
de stand van OMD, om daarmee op Open
Monumentendag meer aandacht te krijgen van de
bezoekers. Dit is ook gelukt en we zijn erg tevreden over
deze nieuw ingerichte stands en de nieuwe locatie van
de stand in Voorburg.

Wel merken we dat het steeds lastiger wordt nieuwe
sponsoren te vinden. Verder is sponsoring door levering
tegen korting of volledig in natura verkregen door:
• Optima Forma (opmaak programmakrant, posters,
flyers etc.)
• Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg
(bijdrage aan activiteiten rond Huygens’ Hofwijck)
• Lions Club Voorburg Prinses Marianne (inzet dagvrijwilligers)
• Bakkerij Klink (attentie voor deelnemende
monumenten en vrijwilligers)
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 Open
Monumentendag te organiseren.

Vooruitblik naar 2020
We kijken uit naar de Open Monumentendag
2020, op zaterdag 12 september, met het thema
LEERMONUMENTEN. We hopen weer een mooi
aanbod van openstellingen en activiteiten te kunnen
realiseren. We blijven werken aan (in willekeurige
volgorde):
•
•
•
•

een juiste 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.

M.b.t. de opbrengsten
De voorlopige subsidie van de gemeente 2019 is
gelijk aan die van 2018. Begin 2020 - als de cijfers echt
definitief zijn - vindt de formele afwikkeling aan de
gemeente plaats.
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Plekken van plezier

Verslag Open Monumentendag 2019
in Leidschendam-Voorburg
rond het thema Plekken van Plezier

Bijlagen
Flyer bootpendel

Advertentie Het Krantje

Driehoeksborden op straat
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Open Monumentendag 2019
Plekken van plezier

Zaterdag 14 september 2019 | 10.00u - 17.00u

Welkom

Huygens Festival
De stichting Open Monumentendag
is de afgelopen maanden creatief
aan de gang gegaan: naast het
openstellen van veel fraaie, unieke
monumenten is het thema
aangegrepen om een feestelijke
Open Monumentendag voor
iedereen te realiseren, met tal van
plezierige activiteiten. In deze
bijlage leest u er alles over!

Open Monumentendag 2019
belooft een levendige editie te
worden, die de zintuigen op alle
mogelijke manieren prikkelt: het
bezoeken van de mooiste
monumenten, luisteren naar muziek,
proeven van eten en drinken, varen
over de Vliet en opsnuiven van de
buitenlucht in ons monumentaal
groen. Met het thema ‘Plekken van
Plezier’ sluit LeidschendamVoorburg aan bij hetzelfde thema
van de European Heritage Days
2019.

Onze gemeente speelt in op het
thema met ‘Beleef je trouwdag
opnieuw’. Iedereen die tussen 1938
en heden in het Raadhuis van
Leidschendam of na 1986 in Huize
Swaensteyn in Voorburg is getrouwd,
kan zich door een professionele
fotograaf opnieuw laten
vereeuwigen. Beide monumentale
trouwzalen worden in de sfeer
gebracht met foto’s van bruidsparen
die hier hun ‘ja-woord’ gaven.
Ik zie u graag op Open
Monumentendag!
Astrid van Eekelen
Wethouder Kunst en Cultuur

Ook dit jaar werkt Open
Monumentendag LeidschendamVoorburg nauw samen met het
Huygens Festival dat van vrijdag
13 t/m zondag 15 september in
Voorburg plaatsvindt.

achter in deze programmakrant of
ga naar de website
www.huygensfestival.nl.

Tijdens Open Monumentendag zijn
er gratis uitvoeringen van klassieke
muziek in de Oude Kerk, Franse
Kerk, Museum Swaensteyn,
Huygens’ Hofwijck, Brugman Atelier,
Kinderboekwinkel in de Wolken en
op de pendelboot Hadrianus.
Kijk voor het uitgebreide
programma en tijden van optredens

Opening
Wethouder Astrid van
Eekelen geeft om 10.00 uur
het officiële startsein voor de
Open Monumentendag bij
Huygens’s Hofwijck,
Westeinde 2A, Voorburg.
De opening wordt
opgeluisterd
met muziek van
Jachthoorn
Blaasgroep
Waalsdorp.

Wat is Open Monumentendag?
Dit jaarlijkse evenement wordt
georganiseerd door de Stichting
Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg en de
landelijke Stichting Open
Monumentendag in samenwerking
met de BankGiro Loterij. Met dit
evenement willen we de aandacht
voor dit Nederlands cultureel
erfgoed vergroten, toegankelijk
maken en behouden voor een
breed publiek. Op Open
Monumentendag zijn duizenden
monumenten gratis toegankelijk
voor het publiek, herkenbaar aan de
Open Monumentendag vlag.

Oud Hollandse spellen Sluiskant
(kerkplein) Leidschendam
Voor kinderen of voor volwassenen die weer kind willen zijn: oud
Hollandse spellen op het kerkplein in Leidschendam. Kazen rollen, blik gooien,
stier vangen, spiegelschrift, kegelen en tollen.

Huize Swaensteyn

Presentatie ‘De Romantische Limes’
Museum Swaensteyn ontwikkelt
met de gemeente LeidschendamVoorburg, de provincie ZuidHolland en de Archeologische
Werkgroep LeidschendamVoorburg het project ‘Romeinen
aan de Vliet’ om de aanwezigheid
van de Romeinen in onze
gemeente meer zichtbaar te
maken.
In Huize Swaensteyn
wordt de documentaire
‘Romeinen aan de Vliet’
van Jacques van Herten
en Desi Goudman
vertoond en is de eerste
presentatie van ‘De Romantische
Limes’ te zien. In het begin van onze
jaartelling was Voorburg de
Romeinse stad Forum Hadriani. De
resten daarvan bevinden zich onder
de grond van Park Arentsburg en
omgeving. Bovendien zijn er

5448-OMD19 Programmakrant.indd 1

Raadhuis in Leidschendam
Tussen 10-16.30 uur doorlopend rondleidingen.

restanten van het Kanaal van
Corbulo op verschillende plekken in
Voorburg en Leidschendam.
Tussen 10.00-16.30 uur:
doorlopend rondleidingen.
Om 11.00 uur presenteert de
Historische Vereniging Voorburg
(HVV) op de binnenplaats haar
nieuwste boek over ‘de
gewone man in de 17e
eeuw’ in aanwezigheid van
burgemeester Tigelaar.
Het boek is na de
presentatie in de stand van
HVV te koop.
Tussen 10.00-13.00 uur: Fotoshoot.
Beleef je trouwdag opnieuw.
Iedereen die kan aantonen hier na
1986 het ja-woord te hebben
gegeven mag op de foto. Kinderen,
kleinkinderen, trouwjurken en hoge
hoeden zijn van harte welkom.

Kom de monumenten
bekijken en pak de
fiets!

Tussen 14-16.30 uur Fotoshoot. Beleef je trouwdag opnieuw. Iedereen
die kan aantonen hier na 1938 het ja-woord te hebben gegeven mag op de
foto. Kinderen, kleinkinderen, trouwjurken en hoge hoeden zijn van harte
welkom. Tussen 15-17.00 uur treedt de Big Band Straight Life van
St. Caecilia drie keer op.

09-09-19 11:13
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H. Petrus en Pauluskerk

Houtzaagmolen
De Salamander

> De Wiek 19
> Open van 11.00 - 16.00 uur
> Aanlegplaats D Trekschuit
Hadrianus (zie vaarschema elders
in deze krant)
Vrijwillige molenaars laten de molen
draaien, zagen uit een eiken stam

Knooppunt
Prins Clausplein
Tedingerbroekplas

2

grote planken en leggen het
zaagproces uit. Molengidsen leiden
bezoekers rond door de molen.
Kinderen gaan onder begeleiding
met de figuurzaag aan de slag en
zien hun inspanningen beloond met
een mooi voorwerp om mee naar
huis te nemen. Touwslager Kobus de
Tallyman demonstreert het oude
ambacht van touw slaan en maakt
met kinderen een springtouw.

Bij plekken van plezier horen
natuurlijk ook cafés waar onder
genot van een drankje dorpse en
stadse zaken worden besproken.

Vaar gratis mee met de trekschuit
Hadrianus tussen de opengestelde
monumenten en alle activiteiten

Vaarschema
A
B
C
D
E

Huygens’ Hofwijck
Sint Martinuskerk
Sluiscomplex
De Salamander
Villa Rozenrust

10.30
10.50
11.10
11.30
11.50

13.10
13.30
13.50
14.10
14.30

E
D
C
B
A

Villa Rozenrust
De Salamander
Sluiscomplex
Sint Martinuskerk
Huygens’ Hofwijck

11.50
12.10
12.30
12.50
13.10

14.30
14.50
15.10
15.30
15.50

Luister naar de verhalen van de gids
en geniet van het prachtige
gitaarspel van Chester Brandes die
namens het Huygens Festival
meevaart op de boot.

Mocht u de boot gemist hebben, de
bussen 45 en 46 van Connexxion
rijden met grote regelmaat langs de
route. Vergeet uw OV-chipkaart niet
mee te nemen.

Haltes lijn 45
Rozenrust – Koningin Julianaplein –
Damlaan – Sijtwendetunnel – Station
Leidschendam-Voorburg –
Rembrandtlaan – Hoeckvlietstraat –
Rozenboomlaan – Laan van
Heldenburg – Station Voorburg

Haltes lijn 46
Damlaan – Sijtwendetunnel – Station
Leidschendam-Voorburg –
Rembrandtlaan – Hoeckvlietstraat –
Rozenboomlaan – Laan van
Heldenburg – Station Voorburg

Het verhaal van de beroemde
caféstoel 214 stamt uit 1841 waarin
Michael Thonet op verzoek van de
Oostenrijkse prins Clemens
Metternich een stoel ontwierp.
Hiervoor werd massief hout gebogen
en vervaardigde Thonet een stoel
die in 6 onderdelen uit elkaar
genomen kon worden. Deze stoel
werd al gauw het symbool van de
Weense koffiehuiscultuur.
In het Dr. Neherlaboratorium geeft
Jessica Melis van
Atelier 1312 Antiek
Restauratie uitleg
over het
restaureren van
zo’n stoel en
brengt zij een
onderdeel
hiervan op
kleur. Sylvia
van Ruyven
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Plas
van Ypenburg
Reef

Restauratie Thonetstoel en zitting
matten in het Dr. Neherlaboratorium

Bootpendel Hadrianus
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van Alcea Mat en Handwerk toont
het matten van een zitting van een
Thonet stoel. Er is informatie
aanwezig over het ontstaan van deze
beroemde stoel.
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> Sluiskant 28 - 29
> Aanlegplaats C Trekschuit
Hadrianus (zie vaarschema elders
in deze krant)
• De gehele dag ontvangst en
rondleidingen door gastheren en
-vrouwen
• Aan de hand van een brochure
bezichtigen kerkgebouw
• Speurtocht voor kinderen met
volwassenen
• Aanbod ontsteken intentielicht in
één van de kapellen
• Om 11.00 uur fluitspel door Rob
Tempelaars
• Om 14.00 uur orgelconcert door
Rolf van den Berg
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> Damlaan 44
> Open vanaf 13.00 uur

TL OO
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> Oosteinde 56
> Open tot 16.00 uur
> Aanlegplaats B Trekschuit
Hadrianus (zie vaarschema elders
in deze krant)

> Raadhuisplein 1
> Open van 11.00 - 17.00 uur
Kijk voor meet informatie elders in
deze krant.
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Raadhuis Leidschendam
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> Herenstraat 101
Tentoonstellingen Terra Viva en “Rijk
in Eenvoud”. 11.30 uur Lezing Ernst
Manger. Optredens Huygens Festival
(zie elders in deze krant).

> Oosteinde 14

17

ek

6 Museum Swaensteyn
(voorheen Stadsmuseum)

Vreugd en Rust
(restaurant Central Park)

Dr. Neherlaboratorium

> Neherpark 5
Het gebouw is te bezichtigen, de
toren is om veiligheidsredenen niet
toegankelijk. Demonstratie
restauratie Thonet-stoel en zitting
matten. Kijk voor meer informatie
elders in deze krant.

MP
SKA

STOLBERGLAAN

B

Tr

> Franse Kerkstraat 24
U bent van harte welkom om rond te
kijken in de kerk. Er staan gastvrouwen/gastheren klaar die
informatie geven over deze Franse
Kerk. Diverse optredens Huygens
Festival (zie elders in deze krant).

12

Leidschendam
16

> Oosteinde 5
Foto expositie Historie Vreugd en
Rust op panelen. Vintage tennis.
Verkoop boek ‘Spraakmakende
personen in Voorburgse prentkunst’
van Kees van der Leer.

Boerderij Essesteijn

N

Franse Kerk

Tennispark
Vreugd en Rust

15

> Essepad 8

VLA

.

5

11

OO

> Herenstraat 167
Loop gerust de winkel binnen en kijk
naar het plafond met haar bijzonder
stucwerk. Optreden Huygens Festival
(zie elders in deze krant).

Sophia Bewaarschool

> Herenstraat 2
Om 12.00 uur en om 14.00 uur
houden Ronald Meekel en Kees van
der Leer een lezing over de Sophia
Bewaarschool. Maximum 15
bezoekers per lezing. Bij voldoende
animo is er ook een lezing om 15.00
uur. De meest recente boeken van
Kees van der Leer zijn hier tegen een
speciale prijs te koop en kunnen
door de schrijver gesigneerd
worden.

Molen De Vlieger

f

Kinderboekwinkel
In de Wolken

10

14

> Essepad 3
Er zijn rondleidingen met uitleg over
de werking van de molen. Bij
voldoende wind draaien de wieken
en wordt het polderwater weggemalen. Dat is goed te zien bij de
ingang van de molen aan het
Essepad. Eerder dit jaar is bij de
molen een complete poldertuin
aangelegd. Hier wordt getoond wat
molenaars in vroeger tijden zelf aan
groenten verbouwden, om
zelfvoorzienend te zijn. De molentuin
is onder begeleiding te bezoeken.

RST

Voorburg
LA A

4

> Herenstraat 77
Om 09.45 bespeelt burgemeester
Tigelaar het orgel. De hele dag
rondleidingen. Diverse kooroptredens Huygens Festival (zie
elders in deze krant). Om 16.00 uur
wordt het carillon bespeeld door
beiaardier Gerda Peters. Belangstellenden kunnen de toren
beklimmen en haar concert van
dichtbij meemaken.

RST

Huygens’ Hofwijck

Oude Kerk

KH O

3

> Westeinde 2a
> Aanlegplaats A Trekschuit
Hadrianus (zie vaarschema elders
in deze krant)
Hier vindt om 10.00 uur de opening
van Monumentendag plaats met
muziek van Jachthoorn Blaasgroep
Waalsdorp. Kijk voor het gedetailleerde programma bij Huygens’
Hofwijck elders in deze krant.

9

Beatrixlaan

C
BIN

Dit jaar opent Middenburg weer haar
deuren voor het publiek. Als onderdeel van de viering van het 60-jarige
jubileum van Stichting Mooi
Voorburg werd i.s.m. de gemeente
het wapen van Voorburg in Park
Middenburg teruggebracht in de
vorm van een prachtig bloemenmozaïek. In mei jl. werd het bloemenmozaïek overgedragen aan
burgemeester Tigelaar. Tijdens Open
Monumentendag zal door Stichting
Mooi Voorburg en wethouder Astrid
van Eekelen om 10.30 uur een
Monumentenbordje van Middenburg
worden onthuld. Doorlopend
rondleidingen door het gebouw en
verspreid over de dag houdt Frank
van Blokland lezingen van 20 min.
over de historie van Middenburg.

> Herenstraat 72 - 74
Kijk voor meer informatie elders in
deze krant.

Telecomtoren
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Buitenplaats Middenburg

Huize Swaensteyn
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> Westvlietweg 115
> Open van 10.00 – 16.00 uur
De benedenverdieping van de
statige villa is geopend en ook in de
kelder kan worden gekeken. Hier
arresteerde George Maduro de
Duitse bezetters van Dorrepaal en
bevrijdde 7 inwonende dames uit de
kelder. In de hal staat een geschiedenistafel met alle informatie over
de villa en George Maduro. In de
Leeuwenberghzaal zijn filmfragmenten te zien over de slag om
Dorrepaal, George Maduro en Villa
Dorrepaal door de jaren heen.
In de Kettinghzaal is voor kinderen
de aflevering van het Jeugdjournaal
te zien die gewijd is aan Villa
Dorrepaal. In de villa en in de mooie
theetuin is koffie, thee en fris met
huisgemaakte appeltaart verkrijgbaar.
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Buitengoed Dorrepaal
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> Herenstraat 92
> Open van 11.00 - 17.00 uur
Bekijk de drie verdiepingen van dit
smalste pandje van Voorburg.

G

LN .

Voorburg

De gehele dag:
• Aan de hand van een brochure
bezichtigen kerkgebouw
• Museale tentoonstelling ingericht
van Kerkschatten uit de Martinuskerk en van de Voorburgse
samengevoegde parochies OLV
Ten Hemelopneming en de Goede
Herder.
Muziek:
• 11.00 - 11.45 uur: Zangkwartet
Homus; Homus zingt muziek door
de eeuwen heen van Sweelinck,
Mozart, Fauré tot hedendaagse
componisten zoals Lauridsen en
Escande.
• Het kwartet zingt zowel a capella
als met pianobegeleiding. Edwin
Vermey is de vaste pianist.
• 12.30 - 13.00 uur: Orgelconcert op
monumentaal pijporgel door Rolf
van den Berg.
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In dit overzicht staan de monumenten die tussen 10.00 en 17.00
uur (tenzij anders vermeld) gratis zijn te bezichtigen. De nummers
geven de plaats op de plattegrond aan.
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Dorpskerk (Peperbus)

Villa Rozenrust

> Veurse Straatweg 104
> Aanlegplaats E Trekschuit
Hadrianus (zie vaarschema elders
in deze krant)
Volg de verteller door het park en
villa Rozenrust. Dit jaar is ook het
woongedeelte van de villa
opengesteld. Voor een speciaal
prijsje biedt de restauranthouder u
heerlijke cappuccino en huisgemaakte taart aan.

Informatiepunten
Stichting Open
Monumentendag
LeidschendamVoorburg
Bij de stands op het plein voor de
Oude Kerk in de Herenstraat,
Voorburg en op het plein voor de
HH Petrus en Pauluskerk aan de
Sluiskant, Leidschendam is
verkrijgbaar: de programmakrant,
folders met de geschiedenis van de
geopende monumenten in
Voorburg, Leidschendam en
Stompwijk en het vaarschema van de
Hadrianus.
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.
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Dieselgemaal
De Antagonist

> Stompwijkseweg 11
Het gerestaureerde monument is in
volle glorie met draaiende motoren
te bekijken. Vrijwilligers geven
toelichting.
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Molendriegang

> Stompwijkseweg 24, 26 en 28
> Open tot 16.00 uur
Het erf rond deze “Parels van Riet” is
vrij toegankelijk. De molens kunnen
niet vanbinnen worden bezocht. De
bewoners vertellen graag over de
functie en de werking van de
molens.
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> Delftsekade 7
> Open van 10.00 - 16.00 uur
In de kerkzaal wordt een overzicht
getoond van een deel van de
geschiedenis van Leidschendam,
met name de opbouw van de wijken
en de plaats van de Dorpskerk
daarin. Er zijn rondleidingen met
toelichting en videopresentatie over
de geschiedenis van de Dorpskerk in
de Binnenhof. Beklimmen torentrap
naar het dak van de kerk met zicht
op de dakconstructie en uitzicht op
het sluisgebied (toegang € 1,- p.p.)
Tijdens de openstelling zijn koffie en
thee verkrijgbaar en limonade voor
de kinderen.
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Sint Laurentiuskerk

> Doctor van Noortstraat 86
Er zijn regelmatig rondleidingen in
de kerk en het kerkbos en de
kerktoren kan worden beklommen .
Er is informatie over de historie van
de kerk en ook zijn vele
kerkattributen te bezichtigen. Er
wordt aandacht besteed aan
Maerten van der Velde, de
grondlegger van deze kerk in
Stompwijk.
26

De Bles
(v/h Het Blesse Paard)

> Doctor van Noortstraat 154
Een markant pand met 330 jaar
geschiedenis. De brasserie is open.

Wat zag Constantijn als hij door de
ramen van Hofwijck naar buiten
keek? In acht vensterbanken van
zijn buitenplaats is een
impressie daarvan te zien. En
in verschillende
vertrekken vindt u
‘zaalpapieren’ die iets
vertellen over het
dagelijks leven op Hofwijck. In
de oud Hollandse keuken
worden drie korte filmpjes van
Jacques van Herten en Desi
Goudman vertoond die laten zien
hoe Susanna Huygens, Constantijns
dochter, de scepter zwaaide over het
dagelijkse reilen en zeilen van de
buitenplaats. Ze ontmoet de kok, de
tuinman en de bibliothecaris.

Beleef het verleden met oud
Hollandse spellen, zoals hoepelen,
beuningen, kegelen en touwtje
springen. Daarnaast kun je kruiden
determineren en zijn er oud
Hollandse bordspellen. Kleur een
Delfts Blauw bordje met een
molentje, een tulp of een ander
ontwerp. Ontmoet Constantijn én
zoon Christiaan Huygens en speur
mee met hondje Geckie door
de tuin. Met een glas
limonade of kopje koffie met
een heerlijk stukje taart kom je
helemaal bij.
Aan de Vliet bij
Huygens’ Hofwijck is
aanlegplaats A van trekschuit
Hadrianus die over de Vliet
pendelt. Zie vaarschema elders in
deze krant. De dag wordt afgesloten
met een concert van kamermuziekensemble Manzana Musica
(Huygens Festival) in de Pronkzaal.

Om 10.00 uur vindt hier de
opening van Open Monumentendag plaats door wethouder
Astrid van Eekelen met muziek van
Jachthoorn Blaasgroep Waalsdorp.
Op het voorplein wordt plezier
gemaakt! In samenwerking met
Sport & Welzijn is er een speciaal
programma voor kinderen.

Colofon
Deze programmakrant is een uitgave van Stichting
Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg.

> www.omd-lv.nl

NIEUW GEOPEND
in Voorburg
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Fraai gelegen aan de Vliet, met
een bijzondere tuin, een rijke
boomgaard en een bijbehorende
boerderij die producten van het
land leverde, was Hofwijck voor
Constantijn Huygens en zijn gezin
een Plek van Plezier om de drukte
van de stad te ontvluchten.
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• Uitgave september 2019
• Redactie OMD-LV / Rob Hanzon / Kiek de Vreught
• Vormgeving Optima Forma bv, Voorburg

Herenstraat 66 - 68

De panden Herenstraat 66 en
68 zijn sinds kort samengevoegd en vormen nu een
grand café/restaurant. De
panden zijn gebouwd tussen
1894 en 1896.

Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg is mede mogelijk
gemaakt door:

INSTALLATIETECHNIEK

Om 11.00 uur presenteert de
Historische Vereniging Voorburg
(HVV) op de binnenplaats van huize
Swaensteyn haar nieuwste boek
over ‘de gewone man in de
17e eeuw’ in aanwezigheid van
burgemeester Tigelaar. Het boek is
na de presentatie in de stand van
HVV te koop.
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 Schagenstraat in Voorburg.
Als onderdeel van de viering van het
60-jarige jubileum van Stichting
Mooi Voorburg werd i.s.m. de
gemeente het wapen van Voorburg
in Park Middenburg teruggebracht in
de vorm van een prachtig
bloemenmozaïek. Tijdens Open
Monumentendag zal door Stichting
Mooi Voorburg en wethouder Astrid
van Eekelen om 10.30 uur een

Monumentenbordje van
Middenburg worden onthuld.
Vanuit de tent van Mooi Voorburg
geeft Joost Heuvelink om 14.00 uur
een rondleiding door Vreugd en
Rust.
Vereniging Erfgoed
Leidschendam
www.erfgoedleidschendam.nl
Stand op het kerkplein (Sluiskant,
Leidschendam) voor de HH Petrus en
Pauluskerk.
Historisch
Genootschap
De Blauwe Tram
www.blauwetram.nl
In de dubbele stand van Stichting
Historisch Genootschap De Blauwe
Tram op de hoek van de Herenstraat
en de Kerkstraat in Voorburg is veel
informatie te verkrijgen over de
Blauwe Tram. Er zijn boeken, foto’s
en ansichtkaarten over spoor en tram
te verkrijgen.

Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg, De Vlietvaart, Huygens
Festival, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne en vele vrijwilligers.
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 cultuurhistorische verenigingen en overige
vrijwilligers.
De inhoud van deze programmakrant is met zorg samengesteld.
Stichting Open Monumentendag Leidschendam-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.

www.omd-lv.nl
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VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Ple

Oude Kerk, Herenstraat 77

THE CAST: The Rockstars of Opera
Zes fantastische klassieke zangers brengen werken van Verdi,
Mozart en Puccini op een wijze zoals opera bedoeld was!

Shackleton Kwintet: Peter en de Wolf

13.00 - 14.00

Abovian koor en dansers | pianisten Seraphina Willemse en
Haonuo Yang | Funky Music School

14.15 - 15.15

Haenen Muziek: Ukelele Workshop

Museum Swaensteyn, Herenstraat 101

14.00 - 14.30

Trio Tre Canetti

14.45 - 15.15

Leonardo Vailante (op de Prinses Marianne-vleugel) en
Xiangji Zeng (viool)

Tijd

Pop Up Dance: Assepoes

12.00 - 12.45

SPECIAL

H.I.J. met Dans aan de Vliet: Toy Symphony

11.00 - 11.45

Waar

Franse Kerk, Franse Kerkstraat 24
10.00 - 10.45

Duo Ellen & Bart (zang/piano)
Herenstraat 125

20.00 - 22.00

Herenstraat 142A

Carillon-bespeling door Gerda Peters

15.00 Brugman - Atelier, teken- en
kunstschildersbenodigdheden

16.00 - 16.30

14.30 Palkinto - Lunchroom

16.00 - 16.30

Aart Bergwerff (orgel) en De Dutch Don’t Dance Division
met o.a. tango op het kerkorgel: Tango van Igor Stravinski
(choreografie: Thom Stuart) en Adiós Nonino van Astor
Piazzolla (choreografie: Rinus Sprong)
Rondleiding i.h.k.v. Open Monumenten Dag

15.30 - 16.00

Herenstraat 167

Haags Hongaars Koor o.l.v. Katalin Kovács

14.00 In de Wolken - Kinderboeken

14.30 - 15.15

Dasha Serck (viool)

14.00 - 14.30

Herenstraat 44

Geerten van de Wetering (orgel)
Rondleiding i.h.k.v. Open Monumenten Dag

13.30 ArtiBrak - Kunstgalerie

Kamerkoor Chavanon o.l.v. Peter van der Leeuw

13.30 - 14.00

Dasha Serck (viool)

12.45 - 13.15

Herenstraat 20

Rondleiding i.h.k.v. Open Monumenten Dag

Herenstraat 113

Voorburgse Oratorium Vereniging o.l.v. Takashi Mizumoto

12.15 - 12.45

12.50 Ayse Hendriks - Fotografie

11.45 - 12.15

12.40 Undine Lederwaren - Lederwaren

Church of Our Saviour Singers o.l.v. Vivien Khouw

Judit Visegrádi (viool)

11.30 - 11.45

Herenstraat 66 - 68

Montekori Koor o.l.v. Emile Hal

12.30 Heeren van Huygens - Brasserie

11.00 - 11.30

Judit Visegrádi (viool)

Rondleiding i.h.k.v. Open Monumenten Dag

Wielemakersslop 3

Hans Houtman (orgel)

10.30 - 11.00

Herenstraat 119A

10.00 - 10.30

Wie

Opening door burgemeester Klaas Tigelaar

12.10 Silvana Senff Women - Damesmode

Oude Kerk, Herenstraat 77

Adres

09.45 - 10.00

12.20 Somerset House - Country Lifestyle

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Funky Music School (divers)

Winkeloptredens
Huygenskwartier Voorburg
Fenny & Maria (viool/piano)

20.00 - 22.00

Klassieke Arabische Muziek, Ornina Ensemble o.l.v. Majed
Sayadeen

Vioolschool Voorburg (viool)

Openingsconcert ’Visegrád 4’ met jeugdmusici uit
Hongarije, Slowakijke, Tsjechië, Polen en LeidschendamVoorburg

Tsjechisch jeugdensemble

16.30 - 18.30

Zaterdag 14 september zal Chester met
klassiek gitaar op de Vliet meevaren op de
pendelboot van de Open Monumenten Dag

Huygens’ Hofwijck, Westeinde 2A
16.30 - 17.00

Manzana Musica (barok muziek ensemble)

ZONDAG 15 SEPTEMBER
Oude Kerk, Herenstraat 77

14.00 - 15.00

Internationaal Jeugdprogramma: gezamenlijk slotconcert
van de jeugdensembles o.l.v. dirigent Ali Groen

15.30 - 16.30

Sergey & Friends (strijkkwartet o.l.v. Sergey Arseniev eerste violist Nederlands Kamer Orkest)
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Stichting Stedenbanden
Leidschendam-Voorburg
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Affiche driehoeksbord

Flyer algemeen
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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: november 2019
Redactie: Rob Hanzon en Kiek de Vreught
Foto’s: Cees Postema 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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