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Een greep uit de activiteiten Open Monumentendag in Limburg op 12 en 13 
september 2020 
(In alfabetische volgorde op gemeente) 
 
Voor alle openingstijden en adressen kijk op www.openmonumentendag.nl en zoek op een 
specifieke gemeente. 
 

Gennep 
Beklim de 150 jarige Martinustoren. Er zijn rondleidingen in diverse kerken van Gennep en Ottersum 
 

Heerlen 
 
De Werkgroep Open Monumentendag Heerlen heeft ook dit jaar weer een bijzonder programma 
voor u samengesteld. Op zondag 13 september voert een wandelroute langs een aantal panden op 
de Molenberg. Aanleiding is het gegeven dat de eerste woningen in ‘Molenbergpark’ ongeveer 100 
jaar geleden door architect Jan Stuyt zijn ontworpen. 
 
Het betreft een wandeling van ongeveer een uur. U kunt tevens enkele woningen bezichtigen, een 
bezichtiging duurt 30 minuten. In verband met Corona is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en vervolgens een uitgebreide folder over Stuyt en zijn 
panden in ‘Molenbergpark’. 
 
Corona 
Gezien de Coronamaatregelen werkt de organisatie dit jaar met zogenaamde time slots en is de 
capaciteit beperkt. U kunt in kleine groepjes langs de panden wandelen aan de hand van een 
uitgebreide routebeschrijving en een paar panden kunnen ook van binnen bezichtigd worden, 
waarbij de bewoners zelf een toelichting geven. 
 

Kerkrade 
 
Di 15 sept. 14.00 – 15.00 uur: Lezing “Jongens in het blauw. De Ondergrondse Vakschool van de 
Limburgse mijnen” door dr. Serge Langeweg. 
 
Do 17 sept. 1.00 – 20.30 uur: Lezing Volksschule, Realgymnasium und Berufskolleg – Schulgebäude 
von 1825-1960 door dr. H.A. Dux. 
 
Met het invoeren van de leerplicht begin 19de eeuw moesten ook leslokalen en gebouwen ingericht 
worden. Vanwege coronavirus inschrijving verplicht: tel. 045-7630520 of 
info@bibliotheekkerkrade.nl. 
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Maasgouw 
 
Bij de Hompesche Molen in Stevensweert staan molenaars, boswachters en gidsen op zaterdag 12 
september tussen 11.00 en 17.00 uur voor je klaar. Zij laten je graag deze rijke historische plek 
midden in het groen beleven.  
Vanwege Corona vinden de rondleidingen in de molen en wandelingen naar Walburg en de 
Molenplas in kleine groepjes plaats. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via 
https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?page=1&locatie=N_294&straal=25 
Wees er snel bij, want er is beperkt plaats en vol = vol. Het gezellige buitenterras van de horeca De 
Hompesche Molen en de speelnatuur van OERRR zijn toegankelijk voor iedereen. Wees dus van harte 
welkom voor een hapje of drankje. 
 

Maastricht  
 
Ondanks de corona-situatie heeft de gemeente Maastricht toch een zeer uitgebreid programma 
weten te organiseren. Er zijn minder open monumenten dan normaal, maar dat wordt ruimschoots 
georganiseerd door 3 themaroutes en een breed programma aan lezingen, rondleidingen, 

workshops, muziek en een kop soep. Het programma biedt diverse activiteiten vanuit het jaarthema 

‘LeerMonument’, maar sluit ook aan bij de actualiteit van Corona door aandacht te besteden aan de 
geschiedenis van de Maastrichtse gezondheidszorg, van de Romeinen tot nu. 
 
De Monumentenwacht Limburg geeft een live bouwkundige inspectie.. Op het dak van de St. Jan 
laten de monumentenwachters zien hoe zo’n inspectie in zijn werk gaat. Vanaf het Henric van 
Veldekeplein kunt u deze demonstratie komen bekijken en meer informatie krijgen over het werk 
van de Monumentenwacht. 
 
 
Roermond 
In Roermond zijn 10 panden tussen 10.00-17.00 uur op zaterdag en zondag gratis ter bezichtiging 
opengesteld. Alle info is opgenomen in een gratis full colour folder met plattegrond. O.a. geopend: 
Galerie Mariska Dirkx, ECI-waterkrachtcentrale én beugelbaan Braam.  
Om bezoekers toch zoveel mogelijk te laten zien en te laten genieten van het fraaie cultuurhistorisch 
erfgoed van Roermond zijn 
er dit jaar extra rondleidingen onder leiding van (VVV-)gidsen. Informatie over het aanbod aan 
wandelingen vind je op www.openmonumentendag.nl . De duur van de rondleidingen is ongeveer 
1,5 uur. Deelname is gratis. 
 
Swalmen 
 
In het Atrium van het voormalig gemeentehuis aan de Markt te Swalmen is een 
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tentoonstelling te zien over 75-jaar bevrijding en de bevrijdingsfeesten die in september 1945 
werden gehouden. Te bekijken zijn zowel gebouwen, de oorlog, de evacuatie, de bevrijding 
alsmede de bevrijdingsfeesten. 
Op zaterdag is er ook een kerkdienst met aandacht voor de bevrijding en met muziek van de 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Na het Open Monumentendag weekend is de tentoonstelling nog 2 
weekends te bekijken op dezelfde tijden. Organisatie tentoonstelling: Dorpsraad Swalmen, 
Oranjecomité Swalmen en Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. 
Zaterdag 14-17 uur | zondag 14-17 uur 
 
Sittard-Geleen 
 
10 monumenten zijn dit weekend geopend voor het publiek.  
De Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Sittard is gebouwd aan het eind van de 19e 
eeuw door architect J. Kayser uit Venlo. De Grote of St. Petruskerk, St. Michielskerk van Sittard. 
Fort Sanderbout was een speerpuntvormig stenen bastion vóór de stadswal, bestaande uit twee 
kanonkelders van waaruit eventuele bestormers van de wallen onder schot genomen konden 
worden.  
 
Op 13 september van 14.00 - 17.00 uur vindt er een tuinfeest plaats bij de Agnetenberg (te bereiken 
via Rosmolenstraat). Met o.a. de populaire Limburgse dialectfolkgroep Baroesjko en historische 
verhalen van de drie vertellers. Er zullen ook plattegronden beschikbaar zijn waarmee u op eigen 
gelegenheid langs en door andere 'geheime tuinen' kunt wandelen. 
 
De Beckers mulo/mavo 
De naam van de patroonheilige van de naamgever werd door kunstenaar Charles Eyck als 
uitgangspunt genomen voor de gevelversiering. Op het bovenste mozaïek was een anker te zien, dat 
eraan herinnerde dat St.-Nicolaas de beschermheilige van zeevaarders is. In het middelste deel was 
de heilige afgebeeld als de bisschop van Myra. Op het onderste deel stond de wonderlijke redding 
van schipbreukelingen uitgebeeld.   
 
Geboortehuis Professor Schrijnemakers 
Het echtpaar Schenk-Hermans, de eigenaren van het geboortehuis van de bekende streekhistoricus 
Professor Arthur Schrijnemakers (1917-2015) stellen een deel van het monumentale pand in Oud 
Geleen ter bezichtiging open. 
Geopend 12 september tussen 12.00-15.00 uur. De rondleidingen, met telkens maximaal 5 personen, 
duren een klein half uur en starten om 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 en 14.30 uur. 
 
Agnetentuin 
Het klooster Sint-Agnetenberg aan de Plakstraat, heeft in de negentiende en twintigste eeuw 
onderdak geboden aan vele onderwijs instellingen. In 1830 werd hier de stadsschool (met 
onderwijzers woning) ondergebracht. 
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Sint-Salvius Kerk Limbricht 
De geschiedenis van de oude Salviuskerk gaat terug tot het einde van de tiende eeuw of het begin 
van de elfde eeuw. Van het toen gebouwde zaalkerkje resteert de noordmuur van maaskeien. 
Tijdens een restauratie tussen 1977 en 1984 werden in het koor muurschilderingen aangetroffen, de 
oudste muurschilderingen die ooit in een dorpskerk in Nederland zijn gevonden. Ook is een 
geelkoperen doosje gevonden met stukjes bot van de heilige Salvius.  
Bezoek de kerk tijdens OMD'20 op: 
12 september van 11.00 - 17.00 uur 
13 september van 11.00 - 17.00 uur 
 
Augustinusschool 
In dit voormalige schoolgebouw uit 1915, tegenwoordig het verenigingslokaal van de 
heemkundevereniging, is de tentoonstelling ‘Kolen en granaten, 1940-1944' te zien. Aan de hand van 
originele objecten, historische foto’s, propaganda materiaal, kunstwerken uit de Tweede 
Wereldoorlog en persoonlijke memoires kom je erachter hoe mijnwerkers en mijndirecties 
opereerden onder Duitse druk.  
Bezoek de school tijdens OMD'20 op: 
12 september van 12.00 - 15.00 uur 
13 september van 12.00 - 15.00 uur 
 
MULO Meisjesschool Sittard 
In 1921 ontwierp architect Jac. Beurskens bovenstaand ‘Plan voor het bouwen eener openbare 
meisjesschool voor lager en mulo-onderwijs ten behoeve der eerwaarde zusters van het Kostbaar 
Bloed op een terrein a/d slachthuisstraat te Sittard’. Beurskens had de opdracht gekregen nadat 
bestaande lokalen van de negenklassige meisjesschool (zes klassen lager onderwijs en drie klassen 
uitgebreid lager onderwijs) van de zusters in de Plakstraat door het Rijksschooltoezicht waren 
afgekeurd.  
Bezoek de school tijdens OMD'20 op: 
12 september van 11.00 - 1600 uur  
13 september van 13.00 - 16.00 uur 
Het gehele programma vind je terug op https://www.vvvsittard-geleen.nl/omd/# 
 

Weert 
Van alle monumenten is iets te leren. Ze vertellen iets over onze geschiedenis. Zeker in Weert, dat 
bekend stond om de vele scholen en pensionaten. Gelukkig kun u er hiervan nog een aantal 
bezoeken, zoals de voormalige Ursulinenschool (nu Theater de Huiskamer) en de voormalige Dr. 
Poelsschool (nu wijkgebouw Keenter Hart). 
 
Wandel- en fietsroute langs de monumenten 
Zaterdag 12 september verbindt een wandelroute alle open monumenten in de binnenstad van 
Weert met elkaar. Zondag 13 september leidt een fietsroute u langs alle activiteiten in het 
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buitengebied. Beide routes kunt u zelfstandig volgen. Houd er wel rekening mee dat niet alle 
monumenten beide dagen open zijn. De wandel- en fietsroute zijn af te halen bij het informatiepunt 
óf te bekijken op www.erfgoedhuisweert.nl. Het informatiepunt staat zaterdag 12 september voor 
Museum W: (Markt) en zondag 13 september bij de St. Annamolen in Keent (Keenterstraat 1A).  
 
Monumenten in de binnenstad 
Zaterdag 12 september ligt de nadruk op monumenten in en rond de binnenstad. De St.-
Martinuskerk biedt voldoende ruimte om 1,5 m afstand te houden en er worden diverse 
rondleidingen verzorgd. Bij de Paterskerk (beide dagen open) zijn de onlangs herontdekte kelders 
met het oudste fundament van de Aldenborgh te bezoeken. De zusters Birgittinessen stellen hun tuin 
weer open. Wist u dat deze zusters hier van 1847 tot 1895 een armenschool voor arme en 
behoeftige meisjes hadden? Theater de Huiskamer is gevestigd in het gebouw waar de zusters 
Ursulinen vroeger een kleuterschool hadden. In de wijk Keent ziet u in het Keenter Hart nog duidelijk 
tekenen van de geschiedenis, toen het nog een lagere school met gymzaal was. 
 
Ook bij het Stadspark kunt u een kijkje nemen (beide dagen). Door de poort heeft u goed zicht op het 
terrein van kasteel de Nijenborgh: de voorburcht, grachten en de schootsvelden. Zowel de 
geschiedenis als de toekomstige plannen voor het Stadspark staan hier centraal. Daarnaast zijn de 
Bethelkerk, het Fatima Huis, de Wilhelmus-Hubertusmolen (beide dagen open), de Mariakapel in de 
Ursulinenhof, het Franciscus Huis, de St.-Josephkerk (beide dagen open) en de St.-Annamolen op 
Keent (beide dagen open) te bezoeken.  
 
Om 14.00 uur start een wandeling langs de monumenten, onder begeleiding van de Stadsgidsen. De 
wandeling start vanaf de Markt in Weert. 
 
Monumenten in het buitengebied 
Zondag 13 september ligt het accent op het buitengebied. Op en rond de Lichtenberg zijn het 
Kunstcentrum, de Mariakapel en de voormalige Tekenlokalen (nu atelier Bernard Visser) open, met 
werk van diverse kunstenaars. Ook de St. Odakapel (bij de Boshoverschans) is open. Wist u 
bijvoorbeeld dat bij de Boshoverschans begin 19e eeuw een schooltje was, waar het onderwijs werd 
verzorgd door een kluizenaar? 
 
De voor Weert zo karakteristieke molens ontbreken niet in het programma. Leer meer over de 
verschillende types molens. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij stellingmolen De Hoop in Swartbroek, 
de standerdmolen St. Jan in Stramproy of de bergmolens St. Anna Tungelroy en De Nijverheid in 
Stramproy. In de St.-Annamolen van Keent is de expositie ‘Molens worden groot’ interactief te 
volgen via uw tablet of smartphone. Reserveren hiervoor wordt aangeraden. Dat kan via deze 
website. 
 
Onder leiding van de Stadsgidsen kunt u zondag 13 september het ‘rondje Weert’ van circa 30 km 
fietsen. Aanmelden is verplicht, via info@stadsgidsenweert.nl.  
 

mailto:mvdelsen@hklimburg.nl
http://www.hklimburg.nl/
http://www.facebook.com/huisvdkunsten


Huis voor de Kunsten Limburg & Stichting Open Monumentendag 
 

                 

                        
 

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 

 

 

Activiteiten 
• Onderweg of gewoon thuis op de bank kunt u meedoen aan een digitale quiz. Deze is 
speciaal ontwikkeld voor de Open Monumentendag in Weert. Via uw tablet of smartphone 
beantwoordt u vragen over de monumenten. Kijk voor meer informatie op 
www.erfgoedquizweert.nl. De winnaar van deze quiz krijgt een VIP-bezoek aan de Paterskerk, met 
daarbij een rondleiding over de gewelven en door de kelders. 
• Altijd al meer willen weten over koorzang door de eeuwen heen? Capella sine Vinculis geeft 
hier zaterdag 12 september workshops over. Om 13 uur in de Bethelkerk en om 15 u in de St.-
Josephkerk. Aanmelden via vdkaaij@xs4all.nl.  
Voor de jeugd tot 13 jaar is er zondag 13 september bij het Kunstcentrum op de Lichtenberg een 
workshop maquette boomhut bouwen. Aanmelden is hiervoor niet nodigZaterdag 14 september 
verbindt een wandelroute alle open monumenten in de binnenstad van Weert met elkaar. Zondag 15 
september leidt een fietsroute u langs alle activiteiten in het buitengebied. Beide routes kunt u 
zelfstandig volgen. Houd er wel rekening mee dat niet alle monumenten beide dagen opengesteld 
zijn.  
 
Informatie en routes 
Alle informatie en de openingstijden van de Open Monumentendag vindt u in het programmaboekje. 
Dit boekje, de wandelroute en de fietsroute kunt u gratis afhalen bij het informatiepunt. Hier krijgt u 
ook het allerlaatste nieuws en eventuele wijzigingen van het programma. Dit informatiepunt staat 
zaterdag 12 september voor Museum W (Markt 7) en zondag 13 september bij de St.-Annamolen 
Keent (Keenterstraat 1A).  
 
Het programma en de fiets- en wandelroutes staat ook op www.erfgoedhuisweert.nl. Volg Open 
Monumentendag Weert voor de laatste nieuwtjes op Twitter en Facebook (@OMDWeert). 
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