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Een kijkje bij de buren ...
In het weekend van 14 en 15 september 2019 zijn meer dan
vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland
gratis toegankelijk voor iedereen.
De gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Westerveld,
Staphorst en Meppel bundelen dit jaar de informatie over de
opengestelde monumenten tijdens de jaarlijkse Open
Monumentendag in deze brochure. Met de gedachte: een kijkje
bij de buren.
Dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal
niet zo snel komt, of om mee te doen aan een activiteit.
In de vier gemeenten zijn tal van monumenten te
bezoeken met bijpassende activiteiten. Bezoek bijvoorbeeld
de Kalkovens in Hasselt, de Stadswallen in Steenwijk, het kerkje
in IJhorst, maak een historische wandeling in Meppel of bezoek
de radiotelescoop in Dwingeloo. Er is voor iedereen iets leuks te
beleven.

Monumenten - Wandelroutes
Activiteiten - Informatie
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Stadsbeeld

Meppel, een bezoek waard!
Plekken van plezier. In elke stad, elk dorp, vind je die. Vraag het oudere
mensen en hun ogen beginnen te glimmen. Alleen al de herinnering daaraan
tovert een glimlach op de gezichten. Dat kan schaatspret op een grote vijver
zijn, de speeltuin, je eerste danslessen in een bekende dansschool. Het zijn de
mooie verhalen en herinneringen die boven komen als je door Meppel zwerft
op zoek naar plekken van plezier.
De wandelroute van Stichting Oud Meppel is 3,8 kilometer lang en gaat
voornamelijk door de binnenstad. En dus ook langs het water, een element van
plezier door de aanwezigheid van vele bootjes. U doorkruist de pleinen met
zijn vele horeca. Het zou kunnen gebeuren dat u onderweg de verleiding niet
kunt weerstaan om even deel te nemen aan het vele plezier dat Meppel ook nu
nog te bieden heeft.
Beslist de moeite waard is het kijkpunt vanaf de Kaapbruggen. Zo zag de
kasteelheer vroeger ook de schepen Meppel binnenvaren. Verder zijn
interessant de gebouwen aan de Kleine Oever, de pleinen, de molens (2 stuks!)
en de grachten dwars door de stad.

Gratis routeboekje
U kunt op 14 september vanaf 11.00 uur een gratis boekje
afhalen bij:
1.
Kerktoren (Kerkplein)
2.
Historisch Centrum Meppel (Sluisgracht 21/22)
3.
Boekhandel Riemer Barth (Woldstraat 5)
4.
Molen de Weert (Weerdstraat 80)
5.
Bibliotheek Meppel (Marktstraat 27)
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Kunsthuis Secretarie

Volg de Open Monumentendag Meppel via
Facebook - Twitter | #OMDmeppel

Drukkerijmuseum

Van 11.00 uur tot 16.00 uur is een aantal gebouwen ook van binnen te bekijken
zoals de Grote of Mariakerk. Of bezoek de tentoonstelling bij Oud Meppel aan
de Sluisgracht of de speciale activiteiten in de oudste speeltuin aan de
Ambonstraat, de Bibliotheek en de Plataan. Langs de route zijn herkenbare
stadsgidsen aanwezig.
Prins Hendrikkade
Wonen aan het water op een historische plek. Vanaf 1509 stond hier een groot
kasteel, De Kinkhorst. Dit kasteel is in de loop van de 16e eeuw drie maal
opgebouwd en verwoest. Uiteindelijk bleef er een ruïne over. Bij de bouw van
woningen kwamen we de resten van het kasteel weer tegen. Het is nu geen
doorgaande vaarroute meer.

Prins Hendrikkade

Speeltuin
Vanaf 1902 (eerste Woningwet en Gezondheidswet) groeide ook in Meppel de
behoefte aan betere woonomstandigheden voor de arbeiders en hun kinderen.
Amsterdam begon met het aanleggen van zogenaamde tuindorpen. Frisse
lucht, eenvoudige en goede woningen met een tuintje. Een groene wijk met
speciaal voor de kinderen veilige speeltuinen. Dat revolutionaire idee is ook in
Meppel overgenomen. Zo ontstond de oudste speeltuin van Meppel in de
Indische buurt in 1930 en werd ook de hele wijk als een tuindorp uit die tijd
aangelegd.
OPEN MONUMENTENDAG 2019

Jugendstil

Volg de Open Monumentendag Meppel via
Facebook - Twitter | #OMDmeppel
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Cultureel Centrum De Plataan

Kleine Oever
Wat een drukte. De Kleine Oever heet niet voor niets 'Oever'. Schepen voeren
waar nu auto's rijden. De huizen staan er nog net zo ﬁer bij als vroeger. Vanaf
ongeveer 1894 werden ze hier neergezet. Zelfs de burgemeester woonde er.
Naar de overkant lopen kon alleen via een draaibrug. In 1953 verdween het
water, maar de pakhuizen zoals het Drukkerijmuseum, herinneren ons er nog
steeds aan.
Cultureel Centrum De Plataan
Toen de leerplicht werd ingevoerd bouwde Meppel hier een hypermoderne
school. De modernste van heel Drenthe in zijn tijd. Het jaartal prijkt nog ﬁer
op de gevel van het gebouw! En nu? Ook nu is het voor een deel nog een
school voor stadskinderen. Als ze buitenspelen hoor je het plezier van verre.
Daarnaast is het ook een cultureel centrum met o.a. muzieklessen. De naam
Vledderschool is vervangen door De Plataan.

Toren Grote Kerk

Trek de stoute schoenen aan en loop
op zaterdag 14 september door Meppel!

Wat is die dag verder de moeite waard:
• Het Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11
• Kunsthuis Secretarie, Hoofdstraat 22
• Molen De Weert
• Molen De Vlijt
Bovenstaande is slechts een kleine selectie van activiteiten en monumenten
die u kunt bezoeken tijdens de Europese- en landelijke Open Monumentendag
in de gemeente Meppel. Raadpleeg voor het volledige programma de website
van Oud Meppel op www.oudmeppel.nl.

De spil van Molen De Weert
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Entreegebouw Museum Staphorst'

Welkom in Staphorst
Staphorst heet u ook dit jaar weer welkom tijdens de Open Monumentendag
2019.
Het is het organiserend comité opnieuw gelukt om op de tweede zaterdag in
september een afwisselend programma samen te stellen waarbij zo mogelijk
wordt aangesloten bij het thema van dit jaar: ‘Plekken van Plezier’. Duik in
het verleden en laat je inspireren door het heden!
Het volledige programma vindt u op www.openmonumentendag.nl.
‘De Streek’
Het langgerekte bebouwingslint tussen IJhorst en De Lichtmis wordt ‘De
Streek’ genoemd en is voor het grootste gedeelte aangewezen als beschermd
dorpsgezicht. Aan beide kanten van de weg staan honderden monumentale
boerderijen die nog steeds een belangrijk deel van de bijzondere geschiedenis
laten zien. Deuren, vensterbanken en plinten zijn vaak in authentiek fel groen
en blauw geschilderd. Langs de gezamenlijke ‘stegen’ zijn de achterliggende
boerderijen bereikbaar en is soms een blik mogelijk op de unieke elzensingels
daarachter. Een rit langs De Streek is een feest!
Rouveen
De Nederlands Hervormde Kerk te Rouveen is gebouwd in 1641. Aan de
steunberen van deze kerk bevinden zich nog zogenaamde kloostermoppen,
ook wel papesteen genoemd. De zaalkerk en de toren van baksteen zijn
gebouwd in de stijl van de 17e-eeuwse Gotiek. Tegen de gevel van de
kerktoren bevindt zich een koperen plaat ter herinnering aan de watersnood
van 1825. De gleuf geeft de hoogte aan tot hoever het zeewater heeft gestaan.
De boerderij aan de Oude Rijksweg 243 is het afgelopen jaar aan de
buitenzijde volledig gerestaureerd. De eigenaar heeft daarnaast alles in het
werk gesteld om het waardevolle interieur van het boerderijtje te bewaren en
OPEN MONUMENTENDAG 2019

Oude Rijksweg 88 te Staphorst'

Volg de Open Monumentendag Staphorst via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDstaphorst
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Kerkje IJhorst

waar nodig te restaureren. Stap binnen en waan je in de 19e eeuw. De
boerderij is tevens een goed voorbeeld van hoe je moderne technieken op het
gebied van duurzaamheid in een monument kunt toepassen zonder het karakter
en de monumentale waarde aan te tasten.
De kleine dwarsdeelboerderij aan de Oude Rijksweg 264 herbergt door haar
authenticiteit een schat aan gegevens over het traditionele leven op het
platteland van Overijssel. De boerderij, nu eigendom van de Vereniging
Hendrick de Keyser, is daarvoor altijd in bezit geweest van dezelfde familie en
sinds de bouw in 1908 nauwelijks gewijzigd.
Staphorst
In en om Museum Staphorst aan de Gemeenteweg 67 worden tijdens Open
Monumentendag diverse activiteiten en workshops georganiseerd. Tevens is er
een deel van de unieke collectie schilderijen te bewonderen van de Staphorster
schilderes Stien Eelsingh. Ook is nog de tijdelijke expositie “Kroamtied, van
geboorte tot doop” te zien.

Staphorsterhoeve

De Staphorster boerderij Oude Rijksweg 88 wordt momenteel gerestaureerd.
De eigenaar biedt u de gelegenheid om tijdens de restauratie binnen een kijkje
te nemen. Hij kan u tevens informeren hoe moderne vormen van
energieopwekking kunnen worden geïntegreerd in een monumentaal interieur.
Laat u overweldigen door de zware houten gebinten van de schuur.
Korenmolen De Leijen (Gemeenteweg 364) werd tijdens de vorige Open
Monumentendag gerestaureerd. Inmiddels is de molen weer geheel
maalvaardig. De nieuwe eigenaar is ook uitbater van het naastgelegen
restaurant De Groene Lantaarn en ziet het al helemaal voor zich. Het koren op
het veld ernaast wordt gemalen in de molen en vervolgens worden met een
speciale oven de broodjes voor het restaurant gebakken. Dan is de cirkel rond!
IJhorst
In de oude kern, vlakbij De Reest, staat het kerkje van IJhorst. Het
oorspronkelijke kerkje is waarschijnlijk voor 1292 gesticht door het
-8-
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Klokkenstoel IJhorst

Volg de Open Monumentendag Staphorst via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDstaphorst

boerderij aan De Streek

molen De Leijen Staphorst

nonnenklooster uit Zwartewatersklooster. Dit geheel houten kerkje werd rond
1400 vervangen door een nieuwe kerk. De huidige kerk is in 1823 gebouwd op
de plaats van het oude kerkgebouw. Bij de bouw zijn interieuronderdelen zoals
de preekstoel, de herenbanken, grafzerken en tegels uit de oudere kerk
hergebruikt. De kerk heeft geen toren, maar een naast de kerk staande
klokkenstoel.
Bovenstaande is slechts een kleine selectie van activiteiten en monumenten die
u kunt bezoeken tijdens de Europese- en landelijke Open Monumentendag in
de gemeente Staphorst. Raadpleeg voor het volledige programma via onze
pagina op www.openmonumentendag.nl (en via www.staphorst.nl).

OPEN MONUMENTENDAG 2019

Kerk Rouveen

Volg de Open Monumentendag Staphorst via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDstaphorst
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Kerkje Blankenham

Welkom in Steenwijkerland!
Monumentale stadskernen, middeleeuwse straatjes, musea, havezaten, kerken.
Zomaar een greep uit wat Steenwijkerland allemaal te bieden heeft. Genoeg te
zien en te beleven. Open Monumentendag is dé gelegenheid om ook eens
binnen te kijken. Veel monumenten openen hun deuren en vertellen u er graag
meer over. Laat u verrassen. U bent van harte welkom!
Op de websites van de gemeente Steenwijkerland www.steenwijkerland.nl en
de Open Monumentendag www.openmonumentendag.nl vindt u een
uitgebreid programma en kunt u zien welke monumenten meedoen.
Het verhaal achter de kerk in Blankenham
Het is een mooi idyllisch plaatje: een dorpskerk aan een stille kolk. Maar de
kerk kent een turbulente geschiedenis. We gaan even terug in de tijd. Naar
1495. Blankenham krijgt zijn eigen kerkgebouw. Dat ook stenen de tand des
tijds niet altijd even goed doorstaan, wordt in 1625 duidelijk. De kerk is
vervallen en er wordt geld ingezameld voor een nieuwe kerk. Die wordt in
1816 in gebruik genomen. Maar dan, op 18 juni 1892, slaat het noodlot toe.
Een blikseminslag en een daaropvolgende brand leggen de kerk volledig in de
as. Alleen enkele Bijbels en lampen kunnen uit de vuurzee worden gered. Wat
overblijft is een ruïne. De gevelsteen op de torenmuur herinnert aan de brand
die hier heeft huisgehouden.
De Blankenhammigers laten het er niet bij zitten. In 1893 staat er een nieuwe
kerk. De kerk zoals we die nu kennen in een bouwstijl die in die tijd veel werd
toegepast (neorenaissance). De klok is van 1597. In 1989 wordt de kerk
grondig gerenoveerd. In 1991 markeert een feestelijke dienst de afronding van
de werkzaamheden.
De kerk is zowel op zaterdag (10.00 – 17.00 uur) als op zondag (13.00 – 17.00
uur) geopend. Er zijn exposities en diverse activiteiten.
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Kerktoren Blankenham

Volg de Open Monumentendag Steenwijkerland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDsteenwijkerland

Villa Rams Woerthe

Op en top Jugendstil
Bent u liefhebber van Jugendstil? Dan is een bezoekje aan park en villa Rams
Woerthe in Steenwijk een echte aanrader. De villa werd destijds gebouwd in
opdracht van Jan Hendrik Tromp Meesters. Hij woonde er uiteindelijk maar
kort. Hendrik Copijn tekende voor het ontwerp van het bijbehorende park. Let
vooral ook op het fraaie hekwerk, dat – net als de villa zelf – alle kenmerken
van Jugendstil in zich heeft. Bijzonder element in het park is de vijver met
diverse eilandjes. Ook de hoogteverschillen en de grote hertenweide springen
in het oog.
In het park zijn tijdens Open Monumentendag allerlei activiteiten in het kader
van Kopje Cultuur. Een cultureel festival met muziek, (straat)theater, dans en
unieke acts dat jaarlijks in de binnenstad van Steenwijk wordt georganiseerd.
Ook zijn er workshops en exposities. De toegang is gratis. Een uitgebreid
programma vindt u op www.kopjecultuur.nl

Toegangspoort Rams Woerthe

Volg de Open Monumentendag Steenwijkerland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDsteenwijkerland

OPEN MONUMENTENDAG 2019
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landgoed De Oldenhof

Een pareltje midden in de natuur: landgoed De Oldenhof
Vlakbij Vollenhove – de stad der paleizen – ligt in een bosrijk gebied landgoed
‘De Oldenhof’. Op dit landgoed van zo’n 54 hectare vindt u een statige
havezate, rond 1635 gebouwd door de adellijke familie Sloet. Met rondom een
gracht, een fraaie ophaalbrug en prachtige tuinen met verrassende
slingerpaadjes en glooiingen. Een plaatje om op de camera vast te leggen. Niet
verwonderlijk dus dat deze plek in trek is als trouwlocatie. Maar, er wordt ook
nog steeds gewoond. De begane grond van de havezate is tijdens Open
Monumentendag geopend voor publiek. Ook kunt u een wandeling over het
landgoed maken. U ziet dan ook de twee boerenhofstedes – waarvan één uit
1788 – en de duiventil die het landgoed rijk is.
Op het terras van kofﬁe- en theeschenkerij ‘De Oldenhof’ – bij de boerderij
aan de Oppen Swolle 5 – kunt u een pauze inlassen.

Grote Kerk Steenwijk

‘De Oldenhof’ is op zaterdag 14 september (10.00 – 17.00 uur) en op zondag
15 september (14.00 – 17.00 uur) gratis toegankelijk.

Stadsgevel haven Blokzijl

Volg de Open Monumentendag Steenwijkerland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDsteenwijkerland
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Open Monumentendag in Westerveld:
Het nationale park van Drenthe!
Open Monumentendag verbindt. Dat ervaren we ieder jaar opnieuw tijdens het
tweede weekend van september! Ook in 2019 zijn weer veel monumentale
pareltjes opengesteld voor het publiek; waaronder het kleinste houten- en
stenen kerkje van Drenthe (Zorgvlied en Eemster), monumentale rietgedekte
hallenhuisboerderijen en monumenten van weldadigheid.

Dwingeloo en een Nachtelijke beleving
Open Monumentendag in Westerveld begint op vrijdag 13 september op- en
rond het monumentale brinkdorp Dwingeloo; onder de beroemde ‘siepel’ toren
van de Sint Nicolaaskerk. Roestvrij Theater verzorgt diverse voorstellingen en
in tegenstelling tot vorige edities, zowel op vrijdag- als zaterdagavond! De
monumentale brink van Dwingeloo staat sowieso bol van activiteiten in het
kader van het themajaar ‘plekken van plezier’ welke tot uiting komt bij diverse
monumenten rond de brink en in de omgeving: tot en met de radiotelescoop in
Lhee! Bij het oudste familiebedrijf van Drenthe, Hotel Wesseling, kunt u
genieten van een heerlijk authentiek bockbiertje.

Diever en culinair naar de Oertijd
In het 17e -eeuwse Schultehuis van Diever aan de Brink, direct bij de
Pancratiuskerk, huisvest het OERmuseum. Hier heeft u op zaterdag 14
september gratis toegang, net als in de Pancratiuskerk. Rondom Diever komen
de ‘plekken van plezier’ ook culinair tot uiting in het rijksmonumentale
Armenhuis van Diever (het huidige Landhotel) en in Dieverbrug bij het
rijksmonumentale sluiswachtershuis gevestigde restaurant ‘De Sluiswachter’.
In Wapserveen is het unieke kerkje open: Uniek, want het is de enige kerk in
Drenthe met een vrijstaande houten klokkenstoel.
OPEN MONUMENTENDAG 2019

Juﬀertoren met Siepel

Entree Oermuseum Diever

Volg de Open Monumentendag Westerveld via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDwesterveld
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Sluiswachtershuisje Dieverbrug

Valse kunst in Vledder
In het voormalige gemeentehuis van Vledder is sinds jaar en dag het Museum
voor Valse Kunst gevestigd. Het museum is één van de 60 vrijwilliggemeentelijke monumenten in Westerveld en in 2019 voor de eerste keer
deelnemer aan de Open Monumentendag. ‘plekken van plezier’ is hier dan ook
meer dan ooit van toepassing! U heeft op zaterdag gratis toegang; voor de
rondleiding wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dat alles onder de
middeleeuwse Johannes de Doper kerk, die vanuit het Lesturgeonplein de
deuren opent.

Bloemrijk op weg naar Werelderfgoed!
Op zaterdag kunt u genieten van het beroemde bloemencorso van
Frederiksoord. Let op. hierdoor is Frederiksoord op 14 september afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Daarom zijn de ‘monumenten van
weldadigheid’, van de voor een UNESCO Werelderfgoedstatus genomineerde
Koloniën van Weldadigheid, op zondag geopend. Tijdens zijn verkenning om
hier de vrije landbouwkolonie te stichten, overnachtte Generaal Johannes van
den Bosch in het rijksmonumentale Logement Frederiksoord waar u ook in
2019 nog gastvrij wordt ontvangen. Het naast gelegen rijksmonumentale
voormalige postkantoor huisvest nu een uurwerk- & klokkenattelier
Restaurateur Bob Veldman geeft u graag een rondleiding. In Wilhelminaoord
kunt u tot bezinning komen in het voormalige Koloniekerkje.

Koloniekerkje

Gekneed door IJs en Oorlog
Bij Havelte kunt u de oudste gebouwde monumenten van Nederland
bezoeken. Op de Havelterberg liggen niet alleen twee hunebedden (waaronder
het op één na grootste hunebed van Nederland!) ook de meest zuidelijk
gelegen Hunebedden van Nederland! Samen met het Hunebed van Diever
gratis toegankelijk voor het publiek en bereikbaar via een mooie wandeling
vanaf de parkeerplaats aan de Van Helomaweg. Op de toegangspoort
Holtingerveld vindt u een bron van informatie over het voormalige Duitse
vliegveld en de in de IJstijd opgeworpen Havelterberg; restanten van de
- 14 -
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Hunebed D54 Havelte

Volg de Open Monumentendag Steenwijkerland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDwesterveld

Clemenskerk Havelte

verschikkingen van de 2de Wereldoorlog zijn hier tastbaar aanwezig maar
hebben hoe tegenstrijdig ook, gezorgd voor een enorme soortenrijkdom die
zijn weerga niet kent. Tussen Uffelte en Havelte torent de rijksmonumentale
Clemenskerk hoog uit boven de kronen van de bossen. Niet alleen is de toren
van de Clemenskerk de hoogste kerktoren in Zuid-West Drenthe, maar
herbergt deze ook het bijzondere Chamadron: een uniek windorgel die op
zaterdagen wordt bespeelt.
Dit alles is slechts een kleine selectie van activiteiten en monumenten die u
kunt bezoeken tijdens de Europese- en landelijke Open Monumentendag op
13, 14 en 15 september in de gemeente Westerveld. Raadpleeg voor het
volledige programma www.openmonumentendag.nl of door op het Open
Monumentendag logo te klikken op www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

De Radiotelescoop Dwingeloo

Schultehuus Diever

Armenhuis Diever
OPEN MONUMENTENDAG 2019

Volg de Open Monumentendag Westerveld via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDwesterveld
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Stadsgezicht Hasselt

Welkom in Zwartewaterland!
Ook dit jaar bieden we in de gemeente Zwartewaterland een divers
programma tijdens Open Monumentendag. Kerken, industrie en woonhuizen,
er is veel te zien en te beleven. Van oorsprong misschien niet allemaal plekken
van plezier, maar daar brengen we op zaterdag 14 september verandering in!
Kijk voor het programma op www.openmonumentendag.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op de websites:
www.beleefzwartsluis.nl - www.ontdekgenemuiden.nl - www.tiphasselt.nl
Kalkovens

Hasselt
Molen de Zwaluw
Aan het begin van de Stenendijk staat sinds 1784 korenmolen “De Zwaluw”.
De achtkantige stellingmolen dateert uit het jaar 1857. In 2017 werd een
grondige restauratie uitgevoerd. Sindsdien staat het hele molencomplex er
weer trots en ﬁer bij. Ook op zaterdag 14 september draaien de wieken van
deze molen hun vrolijke rondes aan de skyline van Hasselt. Kom langs om
deze fascinerende combinatie van historie, techniek, mens en natuurelementen
mee te beleven!
Kalkovens
De gerestaureerde kalkovens zijn een uniek industrieel monument. In de
kalkovens maakte men kalk uit schelpen. Deze kalk werd gebruikt als
metselspecie in de bouw, maar ook als mest in de landbouw.
Sint Stephanuskerk
Deze kerk en de aangrenzende pastorie zijn Rijksmonumenten uit 1933. De
kerk staat op de plaats van de middeleeuwse bedevaartkapel de Heilige Stede.
In de tuin bevindt zich een buitenaltaar.
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Molen De Zwaluw Hasselt

Volg de Open Monumentendag Zwartewaterland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDzwartewaterland

Bruine vloot Zwartsluis

Zwartsluis
Zwartsluis met zijn Kolksluis staat bekend als de poort naar Noord-West
Overijssel. Het is de thuishaven voor de Bruine Vloot. Vele nautische
evenementen zoals Zwartsluis onder Zeil en de Sleepbootdagen benadrukken
de belangrijke rol die het water in Zwartsluis speelt.
Museum Sluuspoort
Kom eens een kijkje nemen in Sluuspoort, het kloppend hart van Zwartsluis
aan de Handelskade. U krijgt hier informatie en inspiratie om Zwartsluis en
omgeving te verkennen en er zijn mooie tentoonstellingen te bekijken. Ook
tijdens de Open Monumentendag is de Sluuspoort het centrum van de
activiteiten in Zwartsluis, zoals een wandelroute, turfroute en de openstelling
van diverse monumenten.

Museum Sluuspoort

Hervormde kerk
De basis van de Hervormde kerk is al in 1604 gebouwd. Dit gebouw is door de
eeuwen heen vaak verbouwd en gerestaureerd, waardoor de geschiedenis
letterlijk aan het gebouw is af te lezen. In het interieur zijn het
Rijksmonumentale orgel en de preekstoel te zien, pareltjes in het centrum van
Zwartsluis!
Gratis vervoer met huifkar en rondvaartboot 10.00-17.00 uur:
- De huifkar pendelt tussen Molen De Zwaluw en de Kalkovens.
- De rondvaartboot pendelt van de aanlegplaats aan de Kaai
naar de Kalkovens.
Hervormde Kerk

Volg de Open Monumentendag Zwartewaterland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDzwartewaterland
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Stoomgemaal Mastenbroek

Genemuiden
In het verleden gaf het zware dagelijkse leven in Genemuiden niet veel
aanleiding om plaatsen te creëren om daar plezier te maken. Maar dat betekent
zeker niet dat in Genemuiden geen plezier gemaakt werd! In het Historisch
Centrum Genemuiden is tijdens Open Monumentendag een expositie te zien
over het dempen van de haven en de Drecht in 1959. Dit karakteristieke
gedeelte van Genemuiden verdween onder een berg zand en vormde
wekenlang een gigantische speelplaats in het hart van Genemuiden.
Stoomgemaal Mastenbroek
Het Oude Stoomgemaal Mastenbroek is in 1855-1856 gebouwd om de
Mastenbroekerpolder te bemalen. Het is een van de meest interessante
monumenten van de Nederlandse waterstaatstechniek. Tijdens Open
Monumentendag worden de machines van het Oude Stoomgemaal
Mastenbroek in werking gesteld. De aanwezige vrijwilligers geven u met veel
plezier uitleg over de stoomketel, stoommachine, het drijfwerk en het uitslaan
van water uit de polder Mastenbroek.

Stoomgemaal Mastenbroek

Het Tapijtmuseum
Het Tapijtmuseum is een industrieel museum met een uitgebreide collectie van
nationaal belang. Vrijwilligers verzorgen demonstraties op mattenramen,
handweefgetouwen en oude weefmachines en laten zo de ontwikkeling van
biezenmat tot kamerbreed kunststoftapijt zien. Het Tapijtmuseum is gehuisvest
in twee fabriekspanden, gebouwd in 1936.

Tapijtmuseum

Volg de Open Monumentendag Zwartewaterland via
Facebook - Instagram - Twitter | #OMDzwartewaterland

- 18 -

OPEN MONUMENTENDAG 2019

OPEN MONUMENTENDAG 2019
Bedankt voor uw bezoek
Tot volgend jaar!

KOM LANGS EN GENIET VAN DE RIJKE HISTORIE IN UW REGIO!

