
ZONDAG 25 SEPTEMBER 10.00 - 18.00 UUR
OPEN MONUMENTENDAG BAALSBRUGGERMOLEN
Terras open voor koffie en vlaai, drankjes en eigen honing uit 
de molenwei. Voormiddag: rondleidingen - coronaveilig - door 
de molen en info over de restauratie en het nieuwe waterrad.
Namiddag: korte natuurwandelingen langs de Worm om 13.00 uur, 
14.30 uur en 16.00 uur , met natuurkenner Olaf Op den Kamp en 
IVN Kerkrade. Denk aan stevige schoenen. Gratis, een vrije gave 
voor de restauratie wordt op prijs gesteld! / Entree: via de groene 
voetgangersbrug, te bereiken via de Merksteinstraat/Kirchrather 
Straße / Baalsbruggerweg 28, Kerkrade.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 9.30 - 12.30 UUR
WANDELING IN DE VOETSPOREN VAN VARKENSHOEDERS, 
VISKWEKERS EN MIJNDIRECTEUREN MET IVN KERKRADE
Vanuit Rolduc wandelt u via het Berenbos naar de Baalsbrugger-
molen waar tijd is voor een kop koffie met een stuk molenkoek. 
Daarna wandelt u via het Berenbos en de Jreune Wèg terug 
naar Rolduc. Gratis, denk svp aan kleingeld voor de koffie 
bij de Baalsbruggermolen / Startpunt parkeerplaats van 
abdij Rolduc / Aanmelden via ivn.kerkrade@gmail.com 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 19.00 – 20.30 UUR
LEZING ‘DENKMÄLER IN DEN ZEITEN VOR DEM DENKMALSCHUTZ’ 
DOOR DR. H.A. DUX
Op welke manieren behoud je monumentale gebouwen? Deze vraag 
en hoe men hiermee omging voor er wet en regelgeving hiervoor was, 
komt aan de orde in deze lezing. Bibliotheekleden gratis / niet leden 
€ 2,50 / Reserveren: tel. 045 7630520 of info@bibliotheekkerkrade.nl 
HuB.Bibliotheek Kerkrade, Martin Buberplein 15, Kerkrade.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 13.00 - 17.00 UUR
OPEN DAG LAMBERTUSKERK 
De kerk, die op deze open dag 178 jaar bestaat, is deze middag te 
bezichtigen. Er zijn personen aanwezig die u kunnen rondleiden en 
die informatie kunnen verstrekken over de inrichting. Het oksaal met 
het beroemde Müller-orgel kan worden bezocht evenals de sacristie. 
Gratis, vrije gave / Kerkplein 7, Kerkrade.

voor

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 14.00 - 15.30 UUR
RONDLEIDING ‘WEGE GEGEN DAS VERGESSEN’ IN AKEN 
DOOR DR. H. A. DUX
25 jaar geleden werd ‘Wege gegen das Vergessen’ opgericht met 
als doel de gebeurtenissen die tussen 1933 en 1945 plaatsvonden 
niet te vergeten maar te blijven herinneren. Bij deze rondleiding 
loopt u langs een aantal van de 43 geplaatst informatieborden 
en herdenkingstekens in Aken. Trefpunt: Aken, voor het Raadhuis 
op de Markt. Ism Rheinischen Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz e.V. Regionalverband Euregio Aachen. Gratis / 
Reserveren: tel. 045 7630520 of info@bibliotheekkerkrade.nl

DINSDAG 27 SEPTEMBER 19.00 - 20.30 UUR
LEZING ‘DE VERDUURZAMING VAN DE MIJN KOLONIËN VAN 
ARCHITECT JAN STUYT IN PARKSTAD LIMBURG’ DOOR ROELOF BRAAD 
Voor de woningbouw ten behoeve van het groeiend aantal 
mijnwerkers en hoger personeel aan het begin van de 20ste eeuw 
werd de in Purmerend geboren architect Jan Stuyt (1868-1934) 
ingeschakeld. Hij ontwierp niet alleen kerken maar ook woningen 
voor mijnwerkers in opdracht van Ons Limburg. Wat daarvan na 
100-120 jaar nog over is, zal in de lezing de revue passeren. Wat is 
als erfgoed bewaard en heet een monumentenstatus en hoe zijn 
of worden deze huizen verduurzaamd en opgeknapt om aan de eisen 
van hedendaags wooncomfort te voldoen? Bibliotheekleden 
gratis / niet leden € 2,50 / Reserveren: tel. 045 7630520 of 
info@bibliotheekkerkrade.nl / HuB.Bibliotheek Kerkrade, 
Martin Buberplein 15, Kerkrade.

MEER INFORMATIE
Voor de meest recente info en coronamaatregelen zie 
www.kerkrade.nl of www.bibliotheekkerkrade.nl of volg 
ons op Facebook: www.facebook.com/GemeenteKerkrade
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De Open
Monumentenmaand 
2022 wordt mogelijk 
gemaakt door:

ZONDAG 11 SEPTEMBER 10.00 - 16.00 UUR
OPEN DAG ABDIJ ROLDUC
Het grootste monument van Nederland is deze dag gratis toegankelijk. 
Ook de ondernemers op het Abdijcomplex openen hun deuren. Het 
Groot Seminarie van het bisdom Roermond in de noordvleugel is vanaf 
13.00 uur te bezoeken. Het Brouwgilde Rolduc (brouwerij), de Winzer 
van Rode (wijngaard) en imker Vankan tonen hun producten. In de 
kruisgangen is een expositie met werk van de Limburgse kunstenaars: 
Jos Solberg, Loek Groenendijk en Leo Horbach. Voor de kinderen biedt 
Abdijhotel Rolduc een speurtocht aan. U kunt na het bewonderen 
van al dit moois nog even nagenieten op het terras of in brasserie 
De Kanunnik. In de middaguren vindt de wielerronde Eurodeomloop 
plaats. Het parcours loopt via de Duivelsberg langs Abdij Rolduc. Tijdens 
het passeren van het peloton is de toegangsweg naar abdij Rolduc een 
kort moment afgesloten. Gratis / Heyendallaan 82, Kerkrade.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 12.00 - 17.00 UUR
OPEN DAG SCHACHT NULLAND
Bezoek Schacht Nulland tijdens de open monumentenmaand! Ervaar 
het mijnverleden in het sfeervol museum! Er is veel te zien! Schacht 
Nulland maakte deel uit van de Domaniale Mijn, de oudste steen-
kolenmijn van Nederland. De schacht staat symbool voor het 
Kerkraadse mijnverleden. Luister naar de verhalen van de
gepassioneerde oud-mijnwerkers. Neem een persluchthamer in 
de hand en ervaar hoe zwaar het ondergrondse werk was. Voor 
de kinderen rijdt er een miniatuur stoomtreintje dat gestookt wordt 
met kolen! Gratis / Domaniale Mijnstraat 30, Kerkrade.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 10.00 - 12.00 UUR / IN 2 TIJDSLOTEN
EXCURSIE MET HET LIMBURGS LANDSCHAP
Villa Ehrenstein: mooi en duurzaam restaureren. Toen Het Limburgs 
Landschap in 2015 de Anstelvallei in Kerkrade kocht stond daar het 
volledig vervallen complex Nieuw Ehrenstein. In de sinds 2019 
gerestaureerde boerderij zit nu een brasserie en de villa is recent in 
oude luister hersteld. Het complex is even historisch verantwoord 
als duurzaam gerestaureerd. Een unieke kans om in de historische 
villa binnen te kijken. Toegang alleen met een ticket / Vol is Vol / 
Bibliotheek gebruikers gratis / Reserveren: www.limburgs-landschap.nl/
nieuwehrenstein / Nieuw Erensteinerweg 5, Kerkrade.

DINSDAG 6 SEPTEMBER 15.00 - 16.30 UUR
LEZING ‘DUURZAME VERBOUWING EN HERBESTEMMING 
VAN HET MONUMENT KLOOSTER PANNESHEIDE’ DOOR 
MURTADA AL ATTABI, DE STEENVLINDER
De Steenvlinder, is maatschappelijke ontwikkelaar voor 
zelfbouwers, die in dit complex kluswoningen gaat realiseren zodat 
dit monument behouden blijft. Bibliotheekleden gratis / niet leden 
€ 2,50 / Reserveren: tel. 045 7630520 of info@bibliotheekkerkrade.nl 
HuB.Bibliotheek Kerkrade, Martin Buberplein 15, Kerkrade.

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 20.00 UUR
LEZING ‘DE VERDUURZAMINGSOPGAVE VOOR HET ABDIJCOMPLEX 
ROLDUC’ DOOR HARRIE VAN BEERS, DIRECTEUR VAN BCR
Abdij Rolduc is een monument. Voor een groot monument als Rolduc 
is het een moeilijke opgave om te verduurzamen. 
Gratis / Heyendallaan 82, Kerkrade

MONUMENTENMAAND 2022
In de maand september wordt in Kerkrade en Aken traditiegetrouw 
de Monumentenmaand gevierd. De activiteiten worden 
ondersteund door de BankGiro Loterij ism met de Stichting 
Open Monumentendag. Met dit evenement willen zij gezamenlijk 
de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere 
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te 
behouden voor een breed publiek. Het Gemeentearchief Kerkrade, 
Bibliotheek Kerkrade en de Volkshochschule Aachen hebben samen 
met Abdij Rolduc, de Watermillfoundation, Schacht Nulland, 
Lambertuskerk en IVN een aantrekkelijk grensoverschrijdend 
programma samengesteld. Het thema van dit jaar Duurzaam 
duurt het langst, is vertaald in de activiteiten.

DINSDAG 6 SEPTEMBER 20.00 UUR 
LEZING ‘MONUMENTAAL KERKRADE’ DOOR OLAF OP DEN KAMP,
VOORZITTER IVN KERKRADE
In Kerkrade staan diverse historische gebouwen zoals abdij Rolduc, 
kasteel Erenstein, Nieuw-Ehrenstein, de Baalsbruggermolen en 
Schacht Nulland. Tijdens deze lezing is er aandacht voor deze 
bijzondere monumenten en voor het historische landschap in 
Kerkrade. Gratis / Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3, Kerkrade.
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