
Beleef de (pre-)historie van 
onze regio
Het Educatief Archeologisch 
Erf is een gebied waarbij 
gebouwen, landschappen en 
gebruiksvoorwerpen uit de 
regio van lang vervlogen tijden 
worden gereconstrueerd zoals 
een prehistorische boerderij, 
een ambachtshuis uit de tijd van 
de Slag bij Vlaardingen, akkers 
van de eerste boeren, kano’s, 
een broodoven en gereed-
schappen. Bezoekers horen hier 
het verhaal over het leven in de 
delta en kunnen speerwerpen, 
boogschieten, verf maken, 
potjes kleien, brood maken en 
nog veel meer. 
Adres: Klokbekerpad (tegenover 
Watersportvereniging Callen-
burgh)
Openingstijden: Zondag van 
12.00 tot 15.00 uur 

deze plek gaan sinds 2017 goede 
smaak, vakmanschap, klantge-
richtheid en creativiteit hand in 
hand. Daar Tulpglas zich speciali-
seert in Nederlandse craftbieren, 
wijnen en distillaten, bent u van 
harte uitgenodigd om op Open 
Monumentendag wijn van Hof 
van Twente te komen proeven. 
Adres: Hoogstraat 212a
Openingstijden: van 10.00 tot 17.30 
uur

Achitectuur en exposities in 
Museum Vlaardingen
Het monumentale pand aan de 
Westhavenkade, waar het pekel-
zout nog uit de muren sijpelt, be-
staat uit een achttiende-eeuwse 
rederswoning en een voormalig 
haringpakhuis, met elkaar sinds 
2015 verenigd door moderne, ro-
buuste materialen. De Vlaardingse 
architect Wijnand Houdijk, die u 
tijdens Open Monumentendag 
meeneemt op een persoonlijke 
tour door het gebouw, vertelt u 
hoe hij tot dit bijzondere ontwerp 
is gekomen.
Bezoek ook de tijdelijke tentoon-
stellingen ‘’Jongkind onderweg 

als herinnering hun blazoenen 
achter. Dat zijn fraai beschilder-
de houten panelen met daarop 
de symbolen, zinnebeelden en 
zinspreuken van de betreffende 
kamer, die als herkenningsteken 
werden meegedragen in de 
optocht waarmee men de plaats 
van het landjuweel binnentrad.
Op vrijdag 13 september gaan 
leerlingen van basisscholen 
schoolblazoenen maken, die op 
zaterdag ook in de Oude Hal en 
de Trouwzaal worden getoond. 
Ook zijn zaterdag de collectie 
historische blazoenen (met des-
kundige uitleg), de Marmeren 
Hal en de Raadzaal voor deze 
gelegenheid te bezichtigen.
Adres: Oude Stadhuis, Markt 11
Openingstijden: van 10.00 tot 
16.00 uur

staat klaar om u een rondlei-
ding te geven door het in 1883 
gebouwde monumentale pand. 
Bekijk de prachtige entree, de 
originele bankkluis en het be-
roemde uitkijktorentje vanwaar 
meneer IJzermans de schepen 
de haven binnen kon zien varen. 
In de tuin is een minimarkt 
waar u kennis kunt maken met 
verschillende lokale initiatie-
ven en er zijn optredens van 
Zanggroep LOS. Op de eerste 
verdieping vindt u de foto-
tentoonstelling van de Open 
Monumentendag fotowedstrijd. 
Om 14.30 uur worden de prijs-
winnaars van de fotowedstrijd 
bekend gemaakt.
Adres: Schiedamseweg 53
Openingstijden: van 11.00 tot 
16.00 uur

Herontdek de Hoogstraat: 
Vlaardings ijs bij Melbalino
Met het thema ‘Plekken van Ple-
zier’ weet Melbalino wel raad. Het 
pand op de hoek van de Hoogs-
traten dateert uit 1900, maar het 
bijbehorende pakhuis is één van 
de oudste gebouwen, gebouwd 
in 1650. Proef het overheerlijke 
Vlaardingse ijs met stukjes ijzer-
koekdeeg, dat zelf gemaakt wordt 
volgens het oude en originele re-
cept van Daatje de Koe, of probeer 
een van de andere smaken! 

Adres: Korte Hoogstraat 2 
Openingstijden: van 12.00 
tot 22.00 uur 

ruimte om iets te vertellen over de 
geschiedenis van het pand. 
Adres: Oosthavenkade 8
Openingstijden: van 13.00 tot 16.00 
uur

Beklim de Grote Kerk
Traditioneel op deze dag is er 
gelegenheid om onder leiding 
van het ServiceTeam Vlaardingen 
de toren van de Grote Kerk te 
beklimmen. Onderweg vertelt de 
gids over de toren, de klokken en 
de geschiedenis van Vlaardingen. 
Adres: Grote Kerk, Markt 63
Openingstijden: om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur

Geweldig uitzicht vanaf de 
watertoren
Op ‘De Buitenplaats van Ruyten-
burch’ vindt u diverse blikvan-
gers, waarvan één zeer hoge: 
de watertoren. De Watertoren 
uit 1955 ontwikkelt zich tot een 
educatieve en culinaire plek, 
bij uitstek van plezier. Op Open 
Monumentendag verzorgen 
Vrienden van de Watertoren 
rondleidingen door het mar-
kante gebouw. 
Adres: Van Linden van den 
Heuvellweg 2b
Openingstijden: van 10.00 tot 
16.00 uur 

Theaterdeuren wagenwijd 
geopend
Van de Harmonie tot podium 
van de stad: de Stadsgehoorzaal 
heeft een geschiedenis vol ple-
zier. Op zaterdag 14 september 
zijn de theaterdeuren wagen-
wijd geopend. Er zijn ieder uur 
rondleidingen voor jong en oud, 
er is livemuziek, de bar is open 
en voor de kleintjes is er een 
nostalgisch poppentheater van 
Aap van Poot.
Adres: Schiedamseweg 51
Openingstijden: van 12.00 tot 
16.00 uur 

Minimarkt, optredens en 
fototentoonstelling in Villa 
IJzermans
Het Fonds Schiedam Vlaar-
dingen e.o. opent zijn deuren 
en gastheer reder IJzermans 

Moulin Rouge Aeolus
In 1954 kreeg de in 1790 
gebouwde stellingmolen de 
naam Aeolus, die verwijst naar 
de Romeinse god van de wind. 
Maar tijdens de Open Monu-
mentendag beleeft u de molen 
in de sfeer van ‘Moulin Rouge’. 
Op zaterdag 14 september 
leiden de molengidsen u graag 
rond en vertellen u alles over dit 
icoon van Vlaardingen. 
Adres: Kortedijk 14
Openingstijden: van 10.00 tot 
15.00 uur

Herontdek de Hoogstraat: 
wijnproeven bij Tulpglas
Hoewel slijterij en wijnhandel 
Tulpglas geen monumentale 
status heeft, is de winkel niet 
meer weg te denken uit het 
Vlaardingse straatbeeld. Op 

Herontdek de 
Hoogstraat: De Zee-
man
 Een dertigtal jaren na 
de stadsbrand van 1574 
was er op de Hoogstraat 
205 een schrijnwerker 
gevestigd. Aan de 
overzijde van de straat 
stond vroeger de ta-

baksfabriek en koffiebranderij ‘De 
Zeeman’. De eigenaar van deze 
tabaksfabriek, Arij van der Windt, 
werd in 1904 ook eigenaar van de 
Hoogstraat 205. Het originele uit-
hangbord ‘De hopende zeeman’, 
dat sinds 1934 aan de gevel hing 
is geschonken aan de gemeente 
Vlaardingen en gerestaureerd; nu 
siert een replica de gevel van het 
winkelpand.
Speciaal voor de Open Monu-
mentendag is een tentoonstel-
ling ingericht over de fabriek c.q. 
branderij ‘De Zeeman’
Adres: Hoogstraat 205
Openingstijden: 
van 09.30 tot 
18.00 uur

Spelen en dansen bij 
Boerderij Zonnehoeve
Al in de twaalfde of dertiende 
eeuw stond op deze terp een 
boerderij, waarmee het één van 
de oudste nog steeds bewoonde 
boerderijlocaties in ons gebied 
is. In 2015 is de stal in oude luister 
hersteld, en ingericht als agrarisch 
museum met veel aandacht voor 
de historie van de boerderij en 
omliggende polders. Op Open 
Monumentendag zijn hier oudhol-
landse spelletjes te doen, de koe 
kan weer gemolken worden en 
er kan ook weer boter gemaakt 
worden. Om 13.30 uur en om 
14.30 uur is er een workshop 
country line dance. Dit alles onder 
het genot van een bakje koffie, 
thee, limonade of een lekkere 
pannenkoek.
Adres: Trekkade 24
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 
uur 

– An Artist born” over het leven en 
werk van de beroemde schilder 
Johan Barthold Jongkind in en om 
Vlaardingen en “Schoon aan de 
haak. Schilderachtig vissersleven” 
een tentoonstelling over de ver-
beelding van het vissersbestaan 
door schilders uit de negen-
tiende eeuw en “Waterdicht” een 
tentoonstelling speciaal voor 
kinderen. 
Adres: Westhavenkade 54
Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 
uur

Loop even binnen bij De Groene 
Luiken
Het aanloophuis De Groene 
Luiken is een voormalig pakhuis 
dat zijn oorsprong vindt in de 
achttiende eeuw. Het is nu al 
vijfentwintig jaar een gastvrije 
aanloopplek. Loop gezellig bin-
nen, er is koffie en thee, en in 
verband met het jubileum is er 
ook iets lekkers bij. Frans van den 
Akker is aanwezig in de achter-

Vlaardingen 1018: 
De slag is geslagen, en we gaan 
door
Op 14 en 15 september komt 
de Vlaardingse geschiede-
nis wederom tot leven tijdens 
het middeleeuwse evenement 
‘Flardinga Viert’. Na de gewon-
nen Slag Bij Vlaardingen kon 
Flardinga opbloeien en was er 
ruimte voor vertier en vermaak. 
Op Open Monumentendag kunt u 
dit vieren met een riddertoernooi 
in het Oranjepark en een mid-
deleeuws feest in en om de Grote 
Kerk op de Markt. Kijk op www.
vlaardingen1018.nl voor actuele 
informatie!

Tentoonstelling blazoenen 
Landjuweel
In 1616 werd in Vlaardingen een 
zogeheten Landjuweel gehouden, 
een feestelijke wedstrijd van re-
derijkers die hun voordrachts- en 
musiceerkunsten met elkaar ma-
ten. Die rederijkerskamers lieten 

Scoutinggroep Allart van 
Heemstede
Scouting Allart van Heemstede-
groep biedt al sinds 1973 leuke 
en uitdagende activiteiten voor 
alle leeftijden. Deze scouting-
groep dankt zijn naam aan 
Allart van Heemstede, de oudst 
bekende bezitter van de ‘heer-
lijkheid Holy’: een landgoed met 
daarop een woontoren met een 
boerderij en een nog bestaande 
monumentale poort met fami-
liewapens.
U bent op Open Monumenten-
dag van harte welkom om de 
scouts in actie te zien. 
Adres: Lemsterlandhoeve 
(via Frieslandlaan of fietspad 
Hoevenronde)
Openingstijden: van 13.30 tot 
16.30 uur

Duik in de geschiedenis bij 
Jan Anderson
Het museum, gevestigd in een 
oude boerderij, omvat vele 
soorten verzamelingen, o.a. 
oude ambachten, een schooltje 
en duizenden voorwerpen uit 
de Tweede Wereldoorlog. In 
september is er een speciale 
tentoonstelling over Unilever, 
naar aanleiding van het vertrek 
van dit bedrijf uit Vlaardingen. 
Het depot, waar een grote 
verzameling objecten ligt 
opgeslagen in een voormalig 
visserspakhuis, is dit jaar ook 
open. 
Adres: Streekmuseum Jan An-
derson, Kethelweg 50
Depot Streekmuseum, Willem 
Beukelszoonstraat 2
Openingstijden: van 14.00 tot 
                  16.00 uur


