Huis voor de Kunsten Limburg & Stichting Open Monumentendag

Activiteiten Open Monumentendag Limburg op 9 en 10 september 2017
(In alfabetische volgorde op gemeente)

Voor alle openingstijden en adressen kijk op www.openmonumentendag.nl en zoek op een specifieke
gemeente.
Beesel
Op zaterdag 9 september zijn diverse monumenten te bezoeken, zoals het Bakhuisje Rijkel en molen
de Grauwe Beer. Verder zijn er allerlei activiteiten, zoals demonstraties schapen drijven en wol
spinnen, een demonstratie vlaaien bakken, rondleidingen op boerderij de Baxhof en muziek en
toneel bij kasteel Nieuwenbroeck.
Echt-Susteren
Op zondag 10 september geven de Stadsgidsen van Nieuwstadt een verrassende wandeling door het
oude stadje dat lange tijd een Gelderse enclave vormde in het Gulickse land. De uitvalbasis voor de
Open Monumentendag is de voormalige boerderij van de familie Kruijen aan de Brugweg in
Nieuwstadt, waar ook een brouwerij in was gevestigd.
Eijsden-Margraten
Geniet zondag 10 september van 12:00 tot 17:00 uur van lezingen, de Eckelrade Fine Art Fair (EFAF),
een kleine streekproductenmarkt en kinderworkshops rondom het landelijke thema ‘Boeren, burgers
en buitenlui’. U bent te gast op de monumentale hoeve Hemersbach gelegen aan de Eckelraderweg
10-14 te Eckelrade, een locatie waar ‘boeren, burgers en buitenlui’ elkaar eeuwenlang hebben
ontmoet. De economische basis van het landgoed was natuurlijk het boerenbedrijf. Tegen die
achtergrond verzorgt dr. Jacques van Rensch een lezing over de stichtingsgeschiedenis van hoeve
Hemersbach en vertelt Barry Kerckhoffs over landgoederen en buitenplaatsen. Evelien Breukers
geeft een inkijkje in het leven op Hoeve Hemersbach aan de hand van het boekje dat zij schreef over
Els Quaedvlieg, in 1919 geboren op deze hoeve. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die aansluiting
vinden bij de boerenbedrijvigheid en de fruitteelt die in Eckelrade goed bewaard is gebleven. Onder
andere het Pomologisch Genootschap is aanwezig, evenals Stichting Grueles en diverse aanbieders
van streekproducten. Voor de kinderen is er een leuke workshop. En vele monumenteigenaren uit de
gemeente stellen hun pand, tuin of binnenplaats open voor publiek.
Gennep
Van oudsher lagen de dorpen Milsbeek, Ottersum, VenZelderheide, Heijen en de stad Gennep in de
Heerlijkheid Gennep. Elk van deze woonkernen had en heeft een eigen identiteit, die door de historie
is gevormd en waarop het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ heel toepasselijk is. Gennep
(stadsrechten omstreeks 1275), gelegen aan de Niers, werd omringd door stadsmuren en grachten.
De inwoners van de stad, burgers, hadden plichten en konden rekenen op bescherming van de stad.
Boeren en buitenlui woonden onbeschermd op het platteland. Ottersum was een welvarend
boerendorp met grote boerderijen, een fraai dorpsplein met Raadhuis, kerk, pastorie en kerkhof.
Milsbeek aan de Maas ligt op arme zandgrond en herbergde kleine boertjes en pottenbakkers. De

Contactpersoon: drs. Marianne van der Elsen, consulent Monumentenorganisaties
Steegstraat 5 • 6041 EA Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond
T: 0475 399 287 • F: 0475 399 298• E: mvdelsen@hklimburg.nl
www.hklimburg.nl • Twitter: @HuisvdKunsten • Facebook: www.facebook.com/huisvdkunsten

Huis voor de Kunsten Limburg & Stichting Open Monumentendag

laatsten vestigden zich al in de 17e eeuw in Milsbeek en gaven het dorp bekendheid. Heijen, ten
zuiden van Gennep, aan de Maas werd gedomineerd door de Heren van Heijen die in kasteel Huis
Heijen woonden. In 1973 werden de kerkdorpen Milsbeek, Ottersum, Heijen en Ven-Zelderheide
bestuurlijk aan de gemeente Gennep toegevoegd. Tijdens de Open Monumentendagen is er volop
gelegenheid de verschillen en de karakteristieke eigenschappen van de diverse woonkernen te
beleven.
Gulpen-Wittem
Er worden rondleidingen gegeven in het monumentale kloostercomplex Hoog Cruts. Dit jaar ligt de
nadruk op het dorp Slenaken. Hier zijn drie prachtige wandelingen uitgezet. Vertrekpunt vanuit Zaal
Berg en Dal.
Heerlen
Op zondag 10 september organiseert de werkgroep Open Monumentendag Heerlen twee unieke
wandeltochten en een fietstocht. De wandelroutes zijn onder begeleiding van een gids en vooraf
aanmelden via de site www.openmonumentendagheerlen.nl is verplicht.
Horst aan de Maas
Kijk binnen bij het enige treinstation in Nederland waar je kunt overnachten: Staatsie 1866 in
Hegelsom. Er worden oude foto’s tentoongesteld en je kunt rondgeleid worden in de Bed &
Breakfast.
Kerkrade
De Baalsbruggermolen, de Botanische Tuin Kerkrade en de bibliotheek van Eygelshoven hebben een
aantrekkelijk programma samengesteld met allerlei activiteiten. In de Baalsbruggermolen wordt hard
gewerkt aan de vistrap t.b.v. het waterrad. Er is speciale aandacht voor de ‘Historische Driehoek’:
Rolduc, Burg Rode en de Baalsbruggermolen. Deze omgeving van het grensoverschrijdende Wormdal
komt meer en meer in de belangstelling. Ontvangst met koffie en molenkoek. De bibliotheek van
Eygelshoven organiseert in het kader van Open Monumentendag op zondag 10 september een
historische proeverij met veel informatie. Hierbij komen de verschillen tussen stad en platteland aan
bod. Er zullen “boerse” en “verfijnde” hapjes te proeven zijn. De recepten hiervoor komen uit oude
kookschriftjes van diverse families uit de buurt van Eygelshoven. Deze recepten uit de 17e, 18e en
19e eeuw zijn soms iets aangepast voor de moderne kok.
Landgraaf
De Heemkundevereniging Landgraaf OCGL zal dit jaar tijdens de Monumentendag aandacht besteden
aan het thema Grenzen. Er is niet alleen oog voor de wereldlijke
grenzen (bijvoorbeeld tussen de banken Heerlen en Ubach, tussen de voormalige gemeenten of
rijksgrenzen), maar ook voor taalgrenzen (Benrather Linie), kerkelijke grenzen (bijvoorbeeld tussen
bisdommen onderling maar ook tussen parochies) en tussen mijnconcessies (o.a. tussen de Oranje
Nassau 2 en de staatsmijn Wilhelmina).
Net als in voorgaande jaren worden zowel een tentoonstelling als een boek aan het thema van de
lokale Open Monumentendag 2017 (‘Grenzen in en om Landgraaf’) gewijd.
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Maasgouw
Ook in de gemeente Maasgouw biedt het thema talrijke aanknopingspunten. Het geeft
mogelijkheden om de drie monumentale molens (Hompesche Molen, Leonardusmolen,
Lindertmolen) voor het voetlicht te brengen, om aandacht te schenken aan de Maasbrachtse haven
en de hiermee verbonden schippersbeurs en om typische producten van deze streek aan het publiek
te tonen en te verhandelen.
Alle vermelde gebouwen en het Maas Binnenvaartmuseum kunt u tijdens de Open
Monumentendagen op 9 en 10 september gratis bezoeken (tenzij anders vermeld). Ook aan de
activiteiten kunt u gratis deelnemen. Op 9 september zijn de openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur
en op 10 september van 11.00 tot 17.00 uur.
Maastricht
Het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ verbindt stadsbewoners en plattelandsbewoners. Het
thema staat op zaterdag 9 september centraal op de hoeves in Oud-Caberg, in het Jekerdal, op de
Lichtenberg boven op de Pietersberg en in Borgharen, waar zowel het Kasteel Borgharen als de
naastgelegen kasteelhoeve bezocht kunnen worden.
Bijzondere activiteiten vinden plaats op vrijwel alle monumentale hoeves langs de Postbaan en de
Van Akenweg. Er worden rondleidingen georganiseerd, er is een openbare tekenles, een workshop
mergelwerken voor kinderen en er zijn concerten en demonstraties en tentoonstellingen.
In het Jekerdal kan men een bezoek brengen aan de Villa Canne, aan het Buitenhuis van Petrus
Regout en het omringende park aan de Mergelweg, het retraitehuis De Schark, hoeve Nekum (waar
een wijnproeverij wordt gehouden), de Jezuïetenberggroeve en de Natogroeve.
Bij Château Neercanne wordt dit jaar herdacht dat Tsaar Peter de Grote in 1717 in Maastricht
verbleef en op Château Neercanne werd ontvangen. Met medewerking van de acteur Paul Fissette
komt de Tsaar hier weer tot leven.
Meerssen
Villa Kruisdonk opent haar poort voor belangstellenden op zondag 10 september tussen 13.00 en
17.00 uur. Naast een begeleide wandeling met uitleg over de rijke historie van het landgoed is er
voor kinderen een kleine quiz. Om 14.30 en om 15.30 treden voor u op celliste Magdalena Morales
en gitarist Arturo Castro Nogueras met Caribische klassieke en eigentijdse muziek. In de directe
omgeving kunt u tijdens Monumentendag ook een kijkje nemen bij Buitenplaats Vaeshartelt en Villa
De Kanjel, in Meerssen bij Ontmoet Anna (Station Meerssen) en in Houthem bij Château St. Gerlach.
Via een mooie fietsroute door Maastricht, Meerssen en Valkenburg komt u langs de diverse
monumenten en landgoederen van het Buitengoed Geul & Maas. Een kaart met deze fietsroute is
ook op de meeste locaties in het Buitengoed gratis verkrijgbaar.
Nederweert
Tijdens Open Monumentendag 2017 wordt in Nederweert ’Fladderen in Nederweert’ georganiseerd.
Vele bedrijven uit de gastvrijheidsector zijn geopend. Op de website en facebookpagina Vlinder van
Limburg is actuele informatie te vinden. In het dorp Nederweert is op zondag 10 september een
groot evenement ten bate van de restauratie van de 650-jarige oude kerktoren. De molen in Roeven
slaat het hele weekend walnotenolie.
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Nuth
Op zondag 10 september zijn in de gemeente Nuth zes monumenten opengesteld voor publiek: De
Naamse Steen in Wijnandsrade, De Pingerhoeve in Nuth, De Beltkorenmolen in Nuth, Het
Boerderijmuseum, De Watertoren en de St Remigiuskerk in Schimmert. Op alle locaties zijn extra
activiteiten rondom het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. In het Boerderijmuseum bewerken
paarden het land. Ook stoken ze er ambachtelijke stroop en bakken vlaai in een hout gestookte
bakoven. Vrijwilligers van het Repair café geven uitleg over de door u meegebrachte oude
gereedschappen.
Hebt u al jaren een boek of oude prent die nog van uw ouders of grootouders was? En u denkt dat
het iets bijzonders kan zijn? Breng het mee naar de Pingerhoeve. Op de Watertoren in Schimmert
voert het theatergezelschap ‘Dames en Heren’ onder regie van Marlies Harings-Damoiseaux om
13.30 en 15.30 uur de eenakter ‘Tarwe op de autoweg’. Leden van toneelvereniging Crescendo en
Sint Donatus brengen op de diverse locaties een muzikale ode aan ‘Appels en Peren’. Er zijn wandel, fiets- en huifkartochten. De huifkar vertrekt voor de eerste keer om 11 uur vanaf het
Boerderijmuseum in Schimmert via de molen in Nuth naar De Pingerhoeve en de Naamse Steen (en
weer terug). De laatste rit vertrekt om ongeveer 16.30 uur vanaf de Naamse Steen.
Roermond
Roermond heeft een uitgebreid programma op 9 en 10 september. Bezoek ondermeer de ECICultuurfabriek, galerie het Achterhuis, een bloemtapijt in het Kruiswegpark, het Koetshuis, de Kapel
en binnenplaats van het voormalige Karmelitessenklooster, Regentenkamer Prinsenhof (op de
Hoek van Pollartstraat/Munsterplein), de Minderbroederskerk, de Munsterkerk, de Rattentoren, de
Kepelse Meule en de synagoge. In de Ursulakapel exposeert de Fotokring Midden-Limburg foto’s met
als thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.
Op 10 september bent u welkom in Asselt en Swalmen. De tuinen en de kapel van Kasteel Hillenraad
zijn te bezoeken en er worden rondleidingen verzorgd. Om 13.00 uur zal de Koninklijke Harmonie
een optreden verzorgen en om 16.00 Harmonie Amicitia. Het Museum Asselt en de Dionysiuskerk in
Asselt zijn eveneens speciaal opengesteld. Om 14.00 uur is daar een optreden van A-Capella-groep
Pure. Dit jaar is ook Zuidewijk Spick toegankelijk voor het publiek. Er worden rondleidingen verzorgd
en als extra activiteit zal daar om 14.30 uur de Swalmens Liedertafel acte de préséance geven.
Tenslotte is het Bakhuis Wieler geopend. Er worden voor de bezoekers heerlijke ambachtelijke
vlaaien gebakken en aangeboden op het terras.
Sittard-Geleen
Monumenten in Sittard-Geleen kunt u bezichtigen aan de hand van een speciaal uitgegeven
themaboekje, te krijgen op diverse locaties in Born, Geleen, Limbricht en Sittard. Er wordt aandacht
besteed aan waterputten en pompen (in vroegere tijden plaatsen waar mensen elkaar ontmoetten),
markten, oude gevelreclames en een sportpark. Ook worden opmerkelijke en bekende personen
gekoppeld aan hun monumentale kasteel, woning, boerderij, café, brouwerij, kerk of bedrijf.
Stein
Tijdens de Open Monumentendag kunt u de vele parels die de gemeente Stein rijk is gratis bezoeken.
Er zijn indrukwekkende activiteiten voor jong en oud, zoals een bezoekje op zaterdag aan de
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Slakmolen in kasteel Elsloo waar molenaars aanwezig zijn om u te laten zien hoe onze voorouders
graan maalden.
Maar ook wanneer u gewoon lekker wilt fietsen of fotograferen is de tocht ideaal. Bij de
monumenten kunt u dan afstappen om uit te rusten en te genieten van een versnapering. De
(fiets)tocht start bij de Terpkerk aan de Grote Straat 26 in Urmond. De route is daar verkrijgbaar.
De gemeente Stein heeft een aantal monumenten binnen haar gemeentegrenzen en twee
beschermde dorpsgezichten: Oud Urmond en Oud Elsloo. Te veel voor één Open Monumentendag.
Mede om deze reden zijn diverse monumenten niet alleen zaterdag 9 september, maar ook op
zondag 10 september open.
Valkenburg aan de Geul
De kluis, boven op de Sjaasberg, tussen Walem, Schin op Geul en Valkenburg, bevat vele muur-en
plafondschilderingen die de afgelopen jaren gerestaureerd zijn. In de ontvangkamer zijn meerdere
schilderijen te bewonderen. In de Protestantse kerk aan de Oosterweg 1 in Valkenburg aan de Geul is
een foto-expositie met drie thema’s: Het toerisme in Valkenburg vanaf 1900, luchtfoto’s boven
Valkenburg en 100 jaar Steenkolenmijn Valkenburg.
Venlo
Tegelen viert dit jaar dat het 200 jaar geleden door ruiling deel ging uitmaken van het Koninkrijk der
Nederlanden. In 2001 ging Tegelen deel uitmaken van de gemeente Venlo. In verband hiermee heeft
Stichting Open Monumentendag Venlo besloten om in samenwerking met de Stichting Tegelen.nl, de
Open Monumentendag in 2017 in Tegelen te organiseren. Op het infopunt bij Kerkstraat 2A worden
lezingen en een tentoonstelling gehouden. Hier zijn ook wandelingen en fietsroutes verkrijgbaar.
Ook worden rondleidingen gegeven op de voormalige herenhoeve Hulsterhof op de grens van Venlo
en Tegelen. De gidsen zullen alles over de hoeve en geschiedenis vertellen. De hoeve is onder meer
bekend door het verhaal van de roverhoofdman Hulster Heinke, die op deze boerderij verbleef en
gearresteerd werd voor onder meer het in brand steken van de herberg ‘De Gelderse Postwagen’ in
Venlo waarbij een kind van de herbergier om het leven kwam. Verder zijn onder meer geopend voor
het publiek de Gouden Berg aan de St. Martinusstraat 2, Smederij Giessen, het Kranebeukershuis,
St. Martinuskerk, kasteel Holtmühle, klooster Uhlingsheide en het kloosterdorp Steyl.
Venray
Molen Nooit Gedacht viert haar 150-jarig bestaan en dat is, mede in het kader van het thema, de
aanleiding om de Venrayse Open Monumentendag dit jaar in Merselo te organiseren. Molen Nooit
Gedacht draait en maalt van 11.00 – 17.00 uur. Om 12.00 uur is het officieel openingsmoment bij de
molen met medewerking van wethouder Martijn van der Putten (monumentenzaken), de heer Jan
Timmers (bouwhistoricus), die uitleg geeft over de bouwgeschiedenis van enkele boerderijen en een
muzikaal intermetzo door de Liederentafel uit Venray.
Van 13.00 – 16.00 uur kan een aantal boerderijen bezocht worden. Op deze locaties zijn ook
aanvullende activiteiten door de Imkersvereniging Venray en Museum de Peelstreek uit Ysselsteyn.
Bij de molen is een schooltje ingericht waar de heer Frits Linssen Venrayse les geeft. Schutterij ’t
Zandakker Gilde St. Jan presenteert zich in uniform, vertelt over oude vaandels en geweren en laat
zien hoe kogels gemaakt worden.
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Kruisen en Kapellen heeft een stand. Er worden tinnen soldaatjes gemaakt en wol gesponnen.
Kinderen kunnen broodjes en koekjes bakken en speelgoed uitproberen waarmee kinderen honderd
jaar geleden speelden, of verkleed als Ot en Sien op de foto.
Er zijn demonstraties schapen drijven en er kan een ritje gemaakt worden en er is een draaiorgel
voor een vrolijke muzikale noot. Cumulus Paragliding Noord Limburg geeft demonstraties en de
mogelijkheid bestaat om, bij voldoende wind, een stukje met hen ‘mee te liften’.
Heemkunde stichting ’t Raokeliezer presenteert zich in de St. Johan de Doper kerk en geeft daar
rondleidingen. Kortom, voor jong en oud een interessante, spannende, gezellige dag met tal van
activiteiten en bezienswaardigheden.
Voerendaal
Na enkele jaren van afwezigheid, pakt het nieuwe comité, bestaande uit leden van
Heemkundevereniging Rónd de Sjprung Klimmen, Stichting Cultuur en Ontmoeting Ransdaal en
Heemkunde Voerendaal, de draad weer op. Op zondag 10 september openen verschillende
monumenten in de gemeente Voerendaal hun deuren. De opengestelde monumenten worden met
elkaar verbonden middels een leuke fietsroute (22km).
De deelnemende locaties zijn deze dag, vanaf 11.00u, open voor bezichtiging. Bij de monumenten
kunt u terecht voor informatie over het monument. Daarnaast kunt u op verschillende plekken
meedoen aan een rondleiding en/of andere leuke activiteit. Uiteraard is er ook gezorgd voor
voldoende rustpunten waar u iets kunt eten of drinken. Zo bieden de Bernardushoeve en frituur
Happy frites (station Ransdaal) deze dag een speciaal monumenten-menu aan.
Een greep uit de monumenten die geopend zijn: Kasteel Puth, kasteel Haeren, Huiskeshof, vele
hoeves zoals Ten Hove, Cardenbeek, Overst, Hindrick Schonbrod en kerken van Voerendaal, Ransdaal
en Ubachsberg. De molen op de Vrouwenheide is vanaf 13.00u geopend.
Weert
Zaterdag ligt de nadruk op monumenten in en rond de binnenstad. Een greep uit de opengestelde
monumenten: De St. Martinuskerk als baken voor alle boeren, burgers en buitenlui, Het museum
Jacob van Horne met de Weertkamers, de Weerter Stadsbrouwerij waar agrarische producten
worden omgezet in geestrijk vocht.
Zondag ligt het accent in het buitengebied. Enkele hoogtepunten uit het programma:
St. Josephkerk Keent en Keenter Hart met rondleidingen, exposities en boerenlunch;
Rondleiding Tungelroy langs St. Barbarakerk, Romeinse brug, Koonekoel en de vier Jaargetijden;
Molen de Nijverheid in Stramproy en bakken in het bakhuis van de Nijsmeulebuûrt
Primeur zijn de grensoverschrijdende activiteiten op zondag 10 september. Vele molens in GrensPark
KempenBroek zijn open en in werking. Bij de Bolcholter Graven, een landweer uit de 14e eeuw,
wordt de geschiedenis tot leven gebracht met een speciaal evenement.
Zoals elk jaar zijn er een wandel- en een fietsroute langs de opengestelde monumenten. Daarnaast is
er een wandeling onder begeleiding van stadsgidsen.
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