
De jaarlijkse Open Monumentendag in Vlaardin-
gen gaat door, maar anders en uitgebreider.
Op de tweede zaterdag in september is de lan-
delijke OMD en ook Vlaardingen doet weer mee. 
We houden rekening met de corona-regels, dus 
gaat het anders:
Schriftelijk, Digitaal, Buiten en toch ook 
Traditioneel. 

Schriftelijk
Het Tijd-Schrift van de Historische Vereniging 
staat vol met erfgoedartikelen.
Extra exemplaren liggen bij het Stadsarchief en 
in Stadsbibliotheek De Plataan, klaar om gratis 
mee te nemen. 

Digitaal  
Op de website www.stichtingerfgoedvlaar-
dingen.nl staat onder Open Monumentendag 
2020 de lijst van de Doekententoonstelling met 
fotootjes, een aantal educatieve video’s en een 
overzicht van het programma.
De landelijke website is ook gevuld: www.
openmonumenten.nl/comité/vlaardingen en op 
Facebook zijn de video’s van educatieve part-
ners te vinden. 

Buiten 
Een Doekententoonstelling van alle OMD-
doeken van de afgelopen jaren: 25 grote foto’s 
en schilderijen van historische panden en plek-
ken in Vlaardingen. Soms zijn ze al geschiedenis, 
soms toch actueel. Ze hangen op bouwhekken 
aan de Hoflaan rond de historische Zitmuren en 
de plaats van het huis van ambachtsheer Van 
Ruytenburch van zaterdag 5 tot en met zater-
dag 19 september. 
Op de OMD van 12 september zijn er tussen 12 
en 16 uur gidsen van het ServiceTeam aan-
wezig om toelichting te geven. Kijk ook eens 
naar de historische zitmuren met de Canon 
van Vlaardingen én daar schuin tegenover de 
kunstzinnige reconstructie van het huis van Van 
Ruytenburch met de opgegraven tegelvloer.
De archeologische vereniging Helinium en het 
Archeologisch en Bouwhistorisch Depot hebben 
een fotozoektocht door het centrum gemaakt.  
De tekst van de fotozoektocht is te vinden op 
www.stichtingerfgoedvlaardingen.nl onder 
Puzzeltocht archeologie.  Print deze en doe mee 
en ga voor een prijs.

Traditioneel  
Op zaterdag 12 september zijn er ook open 
monumenten in de stad. Het zijn bekende Vlaar-
dingse culturele en historische locaties. 
Overzicht

Museum Vlaardingen met o.a. een digitale 
les “Wat zie je als je kijkt? Leer kijken naar cultuur 
en erfgoed“ te bekijken op www.museumvlaar-
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dingen.nl en de andere bijzondere tentoonstel-
lingen: “Hoogstraat Vlaardingen de oudste straat 
van Holland” en “Meer dan het oog kan zien” over 
de kunstenaar Leen Droppert. De toegang is die 
dag € 1. Op de website staat nog meer informa-
tie.

Streekmuseum Jan Anderson. Zowel het mu-
seum aan de Kethelweg 50 en het depot aan de 
Willem Beukelszoonstraat 2 zijn op zaterdag van 
14 tot 16 uur open.  Vier tentoonstellingen: Uni-
lever Research, Zeepfabriek, WO II en het Zweedse 
witte brood. In het depot zijn zo’n 130.000 objec-
ten te zien. 

Masamunda  het Educatief Archeologisch Erf in 
de Broekpolder is zaterdag en zondag 12 en 13 
september open op de locatie Middeleeuwen 
(Rotta-huis), waar voor het eerst ook de Spijke-
nisse boerderij te bezoeken is. Het rieten dak 
ligt erop. Geschiedenis in het echt. Meer info :  
https://www.facebook.com/Masamuda-Educa-
tief-Archeologisch-Erf-1695749587340325/

Molen Aeolus is open op zaterdag van 10 tot 15 
uur. De gratis toegang is beperkt en gaat vanwe-
ge de ruimte onder strikte regels, maar u bent 
welkom. Zie ook www.aeolus.nl

Vlaardingse Fluisterboot Andante vaart op 12 
september de ‘’Verdwenen molens’’-tocht van 
Vlaardingen naar Schipluiden en ’t Woudt en te-
rug. Vertrek om 10 uur bij de Polderpoort; terug 
om ± 14.30 uur. Kosten € 15 p.p. (incl. rondlei-
ding en koffie/koek).  
Reservering via email:
webmaster@vlaardingsefluisterboot.nl

Melkmuseum De Zonnehoeve Trekkade 24. 
Bezoekers zijn welkom tussen 12 en 16 uur. Ge-
schiedenis van en het leven op de boerderij,  het 
melkgebeuren en het melkvaren op de Vlaardin-
ger Vaart. Geschikt voor families met kinderen.

De Windwijzer  Schiedamseweg 95.  Open van 
9.30 tot 12 uur met de Weggeefwinkel, Boeken-
markt en het Repaircafé.  Voor dat laatste is aan-
melding nodig: aanmelding@dewindwijzer.nl

Zo is de OMD 2020 in Vlaardingen toch een 
interessant erfgoed-evenement, in een tijd 
dat er nog wel een virus rondwaart.  

Het comité OMD 2020 en de Stichting Erfgoed 
Vlaardingen

Contactpersoon Ron Hoekstra 
rhoekstra01@hetnet.nl 
 

De Erasmusschool, achter het kruispunt Vondelstraat en de 

Burgemeester Pruissingel (GelukTreurniet).

De voormalige Juliana van Stolbergschool aan de Groen van 

Prinstererstraat (Foto Boer. Collectie Stadsarchief Vlaardin-

gen, T-196-008).

‘t Groen van Prinstererlyceum bij de opening in 1956.


