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EEN DUURZAME
MONUMENTENSTAD
Duurzaamheid is het thema van deze Open Monumentendag.
Van de twee neogotische kerken die Schiedam rijk was, is er nog een over:
de Liduina Basiliek net buiten de oude stad. Het was de bedoeling dit bedehuis
een zo middeleeuws mogelijk aanzien te geven, maar de bouwers gebruikten de
modernste technieken van hun tijd. In drie jaar – tussen 1878 en 1881 – stampten zij
het uit de grond, compleet met monumentale pastorie. Aan de echte gotische kerk
van Schiedam, de Grote of Sint Janskerk aan de Lange Kerkstraat, werd negentig jaar
gebouwd – tussen 1335 en 1425. Dit bouwwerk kon dan ook de eeuwen veel beter
doorstaan dan de basiliek, die in de jaren negentig van de vorige eeuw een grondige
renovatie moest ondergaan. Enig alternatief: afbraak om instorting te voorkomen.
Dat was in de jaren zestig al het lot van de uit 1851 daterende Frankelandse Kerk op
de Nieuwe Haven. Middeleeuwers bouwden duurzamer dan de aannemers uit de
negentiende eeuw, die geraakt waren door de geest van de industriële revolutie.
Sindsdien zijn wij het verleerd voor de eeuwigheid te bouwen. En het geduld te
hebben dat voor middeleeuwers vanzelfsprekend was. Ook de Sint Janskerk
moest een grondige restauratie ondergaan maar pas na honderden jaren.
Toch zou het te kort door de bocht zijn het thema duurzaamheid te vernauwen
tot bouwkwaliteit. De duurzaamheid van een monument is misschien nog wel
afhankelijker van de functie. Leegstand is voor verreweg de meeste gebouwen funest.

De afgebroken Frankelandse Kerk

Je kunt het ook anders formuleren: monumenten moeten leven. Anders brokkelen
zij af. Op Uw rondwandeling in Schiedam zult U veel monumenten tegenkomen
die – vaak nog net op tijd – nieuw leven in geblazen kregen.

INHOUDSOPGAVE
4
15
18
22

Wie monumenten willen behouden, moet ze een rol geven in hun eigen tijd. We
hebben in Schiedam een pompgemaal van grote waarde dat tegenwoordig wordt
gebruikt als sportschool. In het achttiende-eeuwse gebouw van de Sint Joris Doele
zullen eerlang appartementen komen. Ook branderijen en de ene mouterij die
Schiedam nog telt, zijn op die manier weer functioneel gemaakt.
Het meest recente voorbeeld is de Armenschool op de Kloosterplaats,
waar U nu bijzondere gerechten en gebak kunt gebruiken.

Binnenstad Schiedam
Plantage en Gorzen
Kethel en Kerkbuurt
Activiteiten

@omd_schiedam
@
 omdsdam
www.Openmonumentendag.nl/schiedam
2

Han van der Horst
voorzitter Comité Open Monumentendagen Schiedam

3

O P E N M O N U M E N T E N DAG E N 2 022

S C H I E DA M

SCHIEDAM

d ve s t
Noor
J 13

16

25
Sp

aa
tr

t ra

at

6 Slui
e
ud
O

3

s t ra a t
P

Si

e ker
ks t r

aat

Broersveld

Baan

D
Oude kerkhof

n

l
ge

2

Oude Stadhuis

3

Waag

4

Korenbeurs

5

Stedelijk Museum

6

Zakkendragershuis

7

Glasfabriek

8

Grote of Sint Janskerk

9

Liduina Basiliek

info-punt

10 Havenkerk

1

at

es
t
ha
ve

Lange Haven

tv
uw

Boom

5

n

F

8 E

L

Ruïne

11

Huis te Poort

12 RK begraafplaats met kapel

9

13 Molen De Palmboom
14 Molen De Drie Koornbloemen
15 Babbersmolen

22

16 Branderij Dirkzwager
17 St. Catharina meisjesschool
18 Distilleerderij Wenneker

G

24

Lang

t

P

2

23

4

Lange Haven

es
W
ie

I 12

N

H 15

H e re n

s

26
17

O ve r s c h i e s e s t r a a

Boterstraat

Broersvest

d

11
Dam

ijk

Schie

Schie

ws t ra

d

er

21

A

Hoogstraat

Vl

r
aa

g
in

d

Nieu

14

pa

18

jls

els

is

Raam

Zi

Ke
th

hu

st

t

No

or

e
dv

in

1

19

gaar

19 Nationaal Coöperatie Museum

Herenpad

20 Hervormd Weeshuis

d s t ra a t

21 Branderspakhuis en mouterij

20

22 Voormalige armenschool
23 Winkelpand
24 Museummolen De Walvisch

10

25 Magnalia Deï Kerk

P

26 Pand Paulus
Lange

h a ve n

Bu

i te

nh 7
av
e

C

A/C/D/E/F/G/H/I/J/L
zijn activiteiten

zie pag 22.

eg

4

ra

at

nw

O

nj

es

a
tr

5

O P E N M O N U M E N T E N DAG E N 2 022

1

S C H I E DA M

RUÏNE HUIS TE RIVIERE

KORENBEURS
DE BIBLIOTHEEK
SCHIEDAM
4

Broersvest (naast Stadskantoor)
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur
De ruïne is vrij te bezoeken. Let op: betreden op eigen risico.

Lange Haven 145
Zaterdag en zondag 10.00 – 17.00 uur

Enigszins verscholen bij het Stadskantoor ligt de ruïne van
het Huis te Riviere, het kasteel van Aleida van Avesnes. Deze
dochter van graaf Floris IV van Holland en weduwe van Jan
van Avesnes, graaf van Henegouwen (Hainaut), bouwde het
kasteel in een pas aangekochte polder aan de Schie. Zij gaf
de nederzetting die hier ontstond in 1275 stadsrechten.

Medewerkers zijn aanwezig om uw vragen
over het gebouw en de bibliotheek te
beantwoorden.

2

STADHUIS

Grote Markt 1

Zaterdag en zondag 12.00 – 16.00 uur
De aanwezige stadsgidsen van de
Historische Vereniging Schiedam
beantwoorden graag uw vragen over
historisch Schiedam, maar staan ook
klaar om u de weg te wijzen naar de
‘Open Monumenten’ of om een stukje
met u mee te wandelen en u te vertellen
over onze mooie stad.

In 1783 werd door de Oeconomisch Burgermaatschappij een prijsvraag uitgeschreven
voor een ontwerp voor een nieuwe koopmans- of korenbeurs in Schiedam.
Het groeiend aantal handelstransacties
vroeg om een representatief onderkomen.
De voorgevel met torenbekroning kwam
te liggen aan de Nieuwe Sluis. In 2015
werd de Korenbeurs de hoofdvestiging
van de Bibliotheek Schiedam.

STEDELIJK MUSEUM
SCHIEDAM, VOORMALIG
SINT JACOBSGASTHUIS
5

Het oude raadhuis domineert door zijn
plaatsing en architectuur de Grote Markt
en symboliseert zo de wereldlijke macht en
burgerlijk trots in de stad. Het gebouw is
van oorsprong zestiende-eeuws maar werd
na een brand in 1614 herbouwd. De huidige
gevel is het gevolg van een verbouwing in
1782, toen er om het pand nieuw muurwerk
werd gezet.

3

WAAG

Hoogstraat 112
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
De kapel is vrij toegankelijk. Tussen
11.00 – 16.00 uur wordt er op elke heel
uur een rondleiding door het recentelijk
gerenoveerde Sint Jacobsgasthuis
gegeven. De rondleiding is gratis,
begint bij het entreegebied van het
museum en aanmelden is gewenst via
rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl.
Met vermelding van het aantal deelnemers,
de gewenste datum en het gewenste
tijdstip voor de rondleiding.

Informatiepunt
Binnenstad

Lange Kerkstraat 39

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag 11.00 – 16.00 uur

Het Stedelijk Museum Schiedam is
gehuisvest in het voormalige Sint
Jacobsgasthuis uit 1787. In 1783 bleek
dat de middeleeuwse voorganger van
dit bejaardentehuis in zeer slechte staat
verkeerde. De regenten lieten plannen
maken voor nieuwbouw. Getuige het
resultaat, was stadsverfraaiing daarbij
even belangrijk als een gezond en veilig
onderkomen voor hulpbehoevende
bejaarden.

Bij de Waag treft u de informatiestand van
het comité Open Monumentendagen.
Schiedam heeft sinds 1339 een stadswaag. Deze was
eerst gelegen onder het stadhuis. Ruimtegebrek maakte
het wenselijk om een nieuwe locatie te vinden en in
1579 werd de waag verplaatst naar de doopkapel van de
Grote Kerk, die na de overgang naar de reformatie niet
langer nodig was. Na de restauratie in 2016 werd het
informatiepunt voor bezoekers gevestigd in de Waag en
keerden ook de indrukwekkende waagschalen terug.

Info!
6
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ZAKKENDRAGERSHUIS

Oude Sluis 19
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
Het Zakkendragersgilde geeft - natuurlijk in traditionele kledij
- rondleidingen door het Zakkendragershuis en vertoont een
film over het ontstaan van Schiedam, de geschiedenis van de
stad en het gilde.
Het markante Zakkendragershuis uit 1725 was het
hoofdkwartier van het Zakkendragersgilde Sint Anthonis.
De zakkendragers hadden sinds 1465 het exclusieve recht
goederen te laden en te lossen. Het gilde was dan ook een
belangrijke schakel in de Schiedamse economie. In 2017
is het gebouw opnieuw ingericht, waarbij oorspronkelijke
interieuronderdelen terug zijn geplaatst.

7
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9

LIDUINA BASILIEK

Singel 104
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur
De Basiliek van de Heilige Liduina, in de volksmond bekend
als de Singelkerk, werd in 1878 gebouwd naar ontwerp van
de bekende kerkarchitect E.J. Margry, die zich sterk liet
inspireren door de dertiende-eeuwse Franse gotiek. Daarmee
wilde hij de macht en de pracht van het katholieke geloof tot
uitdrukking brengen. Op 18 juni 1990 heeft paus Johannes
Paulus II de kerk verheven tot Basiliek.

10

GLASFABRIEK

HAVENKERK

Lange Haven 72
Zondag 12.00 – 17.00 uur

Buitenhavenweg
Zaterdag en zondag met rondleidingen

De Havenkerk uit 1822, met dorische
zuilenportiek, valt direct op door de plaatsing
in de binnenbocht van de Lange Haven.
De kerk was een van de eerste katholieke
kerkgebouwen die na de Reformatie in
Nederland volledig nieuw werd gebouwd.
Het kerkinterieur werd in de loop van de
negentiende eeuw verrijkt met een fraai
(neo)barok interieur. In 2019 en 2020 is de
kerk gerestaureerd door BOEi.

Op beide dagen worden rondleidingen gegeven over het
voormalige Glasfabriekterrein. De rondleidingen starten om
11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. U kunt zich aanmelden voor
een rondleiding onder vermelding van de gewenste dag en
tijdstip op monumenten@schiedam.nl. Verzamelplek is het
grote hek van de glasfabriek.
In 1897 ontstond de Glasfabriek 'De Schie'. Het bedrijf was nauw
verbonden met distilleerderij De Kuyper. In 1911 werd de eerste
automatische flessenblaasmachine geïnstalleerd. Het bedrijf
werd na verschillende fusies onderdeel van de Vereenigde
Glasfabrieken en kwam later in handen van buitenlandse
bedrijven. Het is de bedoeling dat het glasfabriekterrein met
behoud van de sfeer en de karakteristieke bebouwing wordt
omgevormd tot een woongebied.

8

GROTE OF SINT JANSKERK

Lange Kerkstraat 37
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur
De kerk is vrij te bezichtigen. Bij binnenkomst krijgt u
een informatieboekje met wandelroute. Op zondag
is er van 14.00 – 16.00 uur een Klassiek Open Podium.
De Grote of Sint Janskerk is van oudsher de
hoofdkerk van Schiedam. De kerk werd in 1252
gesticht en in de daaropvolgende eeuwen
uitgebreid tot een driebeukige hallenkerk. Het
koor werd rond 1400 voltooid terwijl het schip uit
de vijftiende eeuw dateert. Ook de 54 meter hoge
kerktoren is vijftiende-eeuws. In de kerk zijn de
grafsteen van de stadsheilige Liduina en het Lam
te vinden. Laatstgenoemde is een sculptuur van
Sjef Hendriks opgebouwd uit brokstukken van de
beeldenstorm uit 1572.

8

11

OUD-KATHOLIEKE
KERK ’T HUIS TE POORT

Dam 28
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Orgelspel door Andries Stam op het bureau-orgel
van J. Strümphler uit 1780 en het grote orgel van
C.G.F Witte uit 1866.
De Oud-Katholieke Kerk en pastorie staan ook wel bekend
als ’t Huis te Poort. De naam verwijst naar het voorname
woonhuis dat hier stond en in de zeventiende eeuw werd
verbouwd tot schuilkerk. Met de nieuwbouw in 1862 kwam
een als zodanig herkenbaar kerkgebouw tot stand. Tussen
2006 en 2009 is het gerestaureerd onder begeleiding van
Stadsherstel Schiedam.

9
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BABBERSMOLEN

Schiedamsedijk 2a
Zaterdag 11.00 – 16.00 uur

Vlaardingerdijk 48
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur

Met het bouwjaar 1710 is de Babbersmolen de oudste, nog
bestaande stenen poldermolen van Nederland. De molen
bemaalde de verdwenen Babberspolder en sloeg het water
uit op de Poldervaart. In 2013 werd de molen gerestaureerd
en bevat hij weer een ingerichte molenaarswoning
en historisch erf om bezoekers te laten zien hoe een
poldermolenaarsgezin leefde in en van de natuur. Naast de
molen ligt een minipolder met handpompen, scheprad en
sluizen.

Bij de kapel is een proeverij van traditionele Roemeense
gerechten, naast een tentoonstelling van bewerkte foto’s
van Roemeense voorouders, versierd met geborduurde
doekjes, als ode aan de oudere generaties. Ook is er een
tentoonstelling van het Houten Kruis dat vijf jaar geleden
vanuit Roemenië is overgebracht en in de tuin voor de
Parochie is geplaatst.
De voormalige rooms-katholieke begraafplaats werd in 1849
ingericht. Architect W. Thijssen ontwierp in 1853 een achtzijdig,
neoclassicistisch gebouw. De begraafplaats werd in 1972
gesloten. Stadsherstel Schiedam zette zich in voor behoud van
de kapel en begeleidde de restauratie. Nu is hier de RoemeensOrthodoxe Kerk gevestigd. De inrichting met prachtige iconen
past uitstekend bij de gewijde sfeer van de kapel.

13
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Groenweegje 4
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur

MOLEN DE PALMBOOM

Het Schiedamse architectenbureau ARD /
AtelierRuimDenkers geeft uitleg over de geschiedenis
van het complex en toont de plannen voor de
transformatie tot het toekomstige DistillersHotel.

Noordvest 34
Zaterdag en zondag 11.00 – 16.00 uur
Brandersmolen De Palmboom werd in 1781
gebouwd. In 1901 werd zij slachtoffer van een van de
grootste branden uit de Schiedamse geschiedenis.
Er bleef alleen een stomp over die gelukkig nooit
gesloopt is. Begin jaren negentig van de vorige
eeuw werd de molen weer opgebouwd en heeft tot
2018 als museummolen gefunctioneerd. Sindsdien
vinden in De Palmboom uiteenlopende activiteiten
plaats. De zolders zijn tegenwoordig te huur als
bedrijfsruimte en voor bijeenkomsten.

MOLEN DE DRIE
KOORNBLOEMEN
14

In 1861, midden in de bloeiperiode van de
jeneverindustrie in Schiedam, werd een gloednieuwe
branderij gebouwd. Door latere uitbreiding ontstond
een grootschalig distilleerderijcomplex, waar de
branderij, het kantoor en de loods uiteindelijk
van binnen samensmolten tot het (leegstaande)
gebouwencluster van nu. Binnen lijkt de tijd echter
stilgestaan te hebben en waant u zich in een volledig in
gebruik zijnde branderij van 100 jaar geleden.

ST. CATHARINA
MEISJESSCHOOL
17

Vellevest 5
Zondag 11.00 – 16.00 uur
De molen is enkel toegankelijk voor kinderen
ouder dan 12 jaar.

Westmolenstraat 24–26
Zondag 12.00 – 15.00 uur

Molen De Drie Koornbloemen dateert uit 1770 en is
daarmee de oudste nog bestaande brandersmolen
van Schiedam. Uniek voor Schiedam is het aan de
molen verbonden molenaarshuis. Op de sfeervolle
molenzolders is goed te zien dat na de neergang
van de jeneverindustrie de brandersmolens
werden gebruikt voor allerlei andere toepassingen
op windenergie. Zo beschikt de molen over de
restanten van een pelwerk waarmee onder meer
rijst werd gepeld.

Op deze voormalige Sint Catharinaschool
werd onderwijs aan meisjes gegeven door
de dominicanessen. Het was onderdeel van
het klooster van de dominicanessen dat in
1886–1887 aan de Korte Haven werd gebouwd.
In het schoolgebouw en de achtervleugel is
sinds 2012 Stichting Pameijer gevestigd.

10

BRANDERIJ DIRKZWAGER

11
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DISTILLEERDERIJ
WENNEKER
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Schie 94
Zaterdag en zondag 12.00–17.00 uur

BRANDERSPAKHUIS
EN MOUTERIJ

Schie 36
Zaterdag 11.00–15.00 uur

Schie 94 is nu in gebruik als woonhuis, maar
vroeger was op dit adres de distilleerderij van
Wenneker gevestigd. Joannes Wenneker
startte zijn bedrijf in het pand in 1892 en
verkocht het in 1903. Tot 1967 was het in
gebruik als distilleerderij waarna het leeg
kwam te staan en in verval raakte. Op initiatief
van Stadsherstel werd het gebouw eind jaren
tachtig van de vorige eeuw gerestaureerd.

Schie 36 is een achttiende-eeuwse
mouterij, waarvan een deel van de oude
moutvloer nog bestaat op de bovenste
verdieping. Het gebouw kent een aantal
fases die door de tijd ge- en verbouwd
zijn. Zo heeft de firma Piek er nog een
bontverwerkingsfabriek gehad. Later
is het pand toegevoegd aan de Erven
Lucas Bols, en Dirkwager nam het
gebouw later in gebruik als pakhuis.
19

NATIONAAL
COÖPERATIE MUSEUM

Lange Haven 84
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur

VOORMALIGE
ARMENSCHOOL
22

De winkel en woning laten zien hoe men een eeuw
geleden werkte en leefde als middenstander.
Op de eerste etage wordt de geschiedenis van de
coöperaties in Nederland getoond. In de winkel is
ouderwets snoepgoed te koop. Gratis toegang.

20

Kloosterplaats 6
Zaterdag 11.00–17.00 uur
De Stads Armenschool werd in 1779 gebouwd naar
een ontwerp van de stadsarchitect Rutger van Bol'Es.
In tegenstelling tot de Korenbeurs of het Sint Jacobs
Gasthuis (Stedelijk Museum) hoefde dit gebouw
geen representatieve uitstraling te hebben. De Stads
Armenschool is lang gymnastiekzaal geweest. Dat
herkent men nog steeds aan het interieur. De Stads
Armenschool huisvest tegenwoordig het restaurant
Hotspot Hutspot.

Het woon-winkelpand op de hoek van de Lange
Haven en Appelmarkt wordt gekenmerkt door
de gevels in eclectische stijl. Het pand dateert in
zijn huidige opzet uit 1891. Sinds 1985 is hier het
Nationaal Coöperatie Museum gevestigd.

HERVORMD WEESHUIS

Lange Achterweg 36–82
Zaterdag 11.00–17.00 uur
Zondag 12.00–17.00 uur
De regentenkamer is opengesteld voor publiek.

23

Stadsarchitect Rutger van Bol’es verbouwde in de
jaren 1779–1782 het Weeshuis der Hervormden. Bij
een verbouwing in de jaren tachtig van de van de
vorige eeuw ging veel van het interieur verloren.
De regentenkamer bleef gelukkig gespaard; deze
heeft fraai goudleerbehang en bijzonder stucwerk.
Het goudleerbehang is voorzien van prachtig
geschilderde bloemstukken met linten. Vereniging
Hendrick de Keyser is sinds 2009 eigenaar
van het Weeshuis en heeft het pand volledig
gerestaureerd.

WINKELPAND

Hoogstraat 180
Zondag 12.00 – 17.00 uur
Aan het eind van de negentiende eeuw vestigde
de heer S.T.D. Engering zijn uit 1834 daterende
voorvaderlijke ijzerhandel op Hoogstraat 180.
Het werd een legendarische zaak met klanten uit
heel de stad. Engering genoot ook faam om zijn
schaatsen van eigen merk. De huidige eigenaar
Bravenboer managemant in bouwprojecten
heeft het pand teruggebracht naar de staat en
vormgeving die S.T.D. Engering eraan gaf.

12
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MUSEUMMOLEN
DE WALVISCH

S C H I E DA M
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Westvest 229
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur

De museummolen is vrij te bezichtigen. Hier
worden pannenkoeken gebakken. Kinderen
kunnen deze vervolgens zelf versieren.
De pannenkoeken kosten € 2,50 per stuk.

PLANTAGE
EN GORZEN

27 Plantagekerk
28 Sodafabriek
29 Achttiende-eeuws woonhuis
30 Heilig Hartkerk
31 Voormalig schoolgebouw
32 Voormalig schoolgebouw

Molen De Walvisch is gebouwd in 1794 en dankt
zijn naam aan de Groenlandse walvisvaart waar
ook Schiedamse vissers bij betrokken waren.
De Walvisch heeft niet alleen voor de
branderijen gemalen. In het begin van de
jaren dertig van de vorige eeuw werd zelfs
magnesium verwerkt. In 2018 is molen De
Walvisch volledig verbouwd tot gecombineerde
museummolen en molenwinkel.

B is een activiteit

zie pag 22.
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In 1963 werd naar ontwerp van architectenbureau Swaneveld & Goslinga de Magnalia
Deï kerk gebouwd. De Gereformeerde
Gemeente kerkte er tot 2011. Door de
vorming van de PKN-gemeente werd
besloten de kerk te sluiten. Sinds 2017
wordt het gebouw gebruikt door het
Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond.
Het gebouw is formeel geen monument,
maar heeft zeker monumentale kwaliteiten!
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Albardastraat 67
Zaterdag 12.00–16.00 uur
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PAND PAULUS

Korte Haven 125
Zaterdag en zondag 11.00 – 16.00 uur
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Naast bezichtiging van het pand is er ook open huis
van de yogastudio.
In 1871 kocht de Zendingsvereniging Paulus een paar
panden aan de Korte Haven. Ze werden verbouwd
tot ontmoetingsruimte voor vergaderingen en
kerkdiensten. Zo werd Pand Paulus een toevluchtsoord
voor de vrijzinnige minderheid onder de Schiedamse
protestanten. Hun herder was François Haverschmidt,
beter bekend als Piet Paaltjes. In 1888 ontwierp
architect J.J. Vormer de huidige voorgevel.
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PLANTAGEKERK
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Lange Nieuwstraat 61-63
Zaterdag 13.00 – 17.00 uur
De Plantagekerk is vrij te bezichtigen. Gedurende de gehele
middag wordt het historische Rütter-orgel bespeeld door
diverse organisten.
De Plantagekerk werd in 1871 gebouwd voor de Christelijk
Gereformeerde Gemeente in Schiedam. De classicistische
voorgevel met een gestucte begane grond valt haast niet op
in de gevelrij van voornamelijk woonhuizen langs de Plantage.
Deze sobere en eenvoudige uitstraling paste wonderwel bij
de gereformeerde opdrachtgevers. De Plantagekerk wordt nu
gebruikt door de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

28

HEILIG HARTKERK

Lekstraat 55, Rijnstraat 1
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur
Zondag 13.00 – 17.00 uur
De Heilig Hartkerk of Gorzenkerk is beeldbepalend voor de
wijk Schiedam-Zuid. Architecten Pierre Cuypers en (later)
Han Groenewegen tekenden voor het ontwerp. Vanwege
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd dit ontwerp
in neogotische stijl niet uitgevoerd omdat de materialen uit
het buitenland moesten komen. Het uiteindelijke gebouw
kwam tot stand in een meer zakelijke bouwstijl, verwant aan
de Amsterdamse School. De kerk werd in 1927 ingewijd. Het
gebouw is inmiddels aan de eredienst onttrokken en wordt
herbestemd.

DE SODAFABRIEK

Makkerstraat 5
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur

31

Pas afgestudeerde studenten van de MBO Theaterschool in
Rotterdam zullen het gebouw op hun eigen wijze laten leven.
Volg facebook.com/sodafabriek voor actuele informatie over
het programma!

Leliestraat 10
Zaterdag 13.00 - 16.00 uur

De voormalige pakhuizen Koerland en Lijfland, nu beter
bekend als De Sodafabriek, werden rond 1800 gebouwd achter
een herenhuis op de Tuinlaan. Ze zijn zeer groot en hebben
een typerende open plattegrond, met grote ruimtes die alleen
geleed worden door zware balkenlagen met onderslagbalken.
Na de teruggang van de jeneverindustrie in het laatste kwart
van de negentiende eeuw werden de gebouwen in gebruik
genomen voor de productie van Sodakristallen.

29

Bezoek op zaterdagmiddag dit historisch pand
en bewonder de binnenkant onder het genot van
koffie, thee en versgebakken poffertjes!
De Leliestraat 10 is ooit begonnen als de
kleuterschool bekend als de Alida Bewaarschool.
Het pand is aan het eind van de negentiende
eeuw gebouwd in eclectische stijl. Daarna is het
pand nog enige tijd gebruikt als bibliotheek,
tot deze verhuisde naar de Nieuwe Maasstraat.
Tegenwoordig wordt het pand gebruikt door
de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, het
WijksOndersteuningsTeam Zuid en Dock.

ACHTTIENDE-EEUWS
WOONHUIS
32

Tuinlaan 58
Zaterdag en zondag alleen met rondleidingen
Op beide dagen geeft de eigenaar om 12.00, 14.00 en 16:00
uur een rondleiding door het huis. Speciale aandacht
gaat uit naar verduurzamingsmaatregelen. De maximale
groepsgrootte is 10 personen.
Deze statige woning dateert uit 1785 en is gebouwd in de
Lodewijk XVI-stijl. De voorgevel valt op door een rijk versierde
hardstenen ingangspartij met Franse lelie en houtsnijwerk.
Bekende Schiedamse distillateurs en leden van het
gemeentebestuur hebben hier gewoond. In 1932 werd het
pand verbouwd tot rusthuis voor ouderen. Later is het nog
in gebruik geweest als kantoor. In 1997–1998 is het grondig
gerestaureerd en wordt het weer bewoond.

16

VOORMALIG
SCHOOLGEBOUW

VOORMALIG
SCHOOLGEBOUW

Zalmstraat 27
Zaterdag en zondag 12.30 – 17.00 uur
Dit weekend zal het gebouw en een aantal
ateliers open zijn voor bezoek.
Het Schoolgebouw van de Zalmstraat 27 is in 1931
gebouwd voor de Willibrordus B School. Sinds 1933
werd het de Koningin Wilhelmina School. In 1988
is het gebouw niet meer in gebruik als school,
sindsdien is het in gebruik als atelierruimte voor
meerdere kunstenaars.
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KETHEL EN
KERKBUURT
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33 Sint-Jacobus de Meerderekerk

Aan het begin van de dertiende
eeuw werd op een kunstmatig
aangelegde heuvel van klei
een klein bakstenen gebouw
opgetrokken, ter plaatse van de
huidige zuidbeuk van de kerk.
Rond 1300 werd een toren aan de
kerk toegevoegd. Na 1591 kwam
het gebouw in calvinistische
handen waarna de inrichting
werd gewijzigd naar protestantse
behoefte. In 1928–1929 werd de
kerk gerestaureerd.
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Noordeinde 10
Zaterdag en zondag
13.00 – 16.00 uur
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S INT-JACOBUS DE
MEERDEREKERK

41 Hoeve Vrijlust
42 Kethel – Verspeekpomp

’T SCHEPPHUIS
(VOORMALIGE DORPSSCHOOL)

Dorpsstraat 17
Zaterdag 11.00–16.00 uur
Zondag 12.00–16.00 uur

Kerkweg 51–53
Zaterdag 11.00–17.00 uur
Zondag 13.00–17.00 uur

Expositie van historische schoolspullen.
Ook worden er Kethelse films en Kethelse fotoboeken
getoond. U kunt een kopje koffie of thee halen.

Een pelgrimsstempel is op verzoek te verkrijgen.
De architect en kerkenbouwer A.C. Bleijs baseerde zijn
ontwerp op de romaanse abdijkerk van Rolduc en de
Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht. De opbouw en de
plattegrond van de Sint Jacobuskerk vinden hun inspiratie
in de oudste kerken van ons land. De bouw vond plaats in
de jaren 1888-’90. Het indrukwekkende interieur is geheel
opgetrokken uit mergel.

18

WINKELPAND

Kerklaan 2
Zaterdag 11.00–16.00 uur

35
33

DORPSKERK

’t Schepphuis was oorspronkelijk de oude parochieschool,
die reeds in 1559 werd vermeld in kerkelijke archieven.
De architectuur wordt gekenmerkt door eenvoud.
Het gebouwtje wordt sinds 1833, toen het toenmalige
schoolhoofd meester C.C. Schepp vol trots een gevelsteen
liet plaatsen met zijn eigen naam erop, door iedereen ’t
Schepphuis genoemd. Inmiddels is ’t Schepphuis geen
school meer.

19

Vóór 1980 had Piet van Beurden hier
zijn kappers- en rookwarenwinkel. Zijn
vrouw had in de naastliggende ruimte
een manufacturenwinkel. Tegenwoordig
heeft kleindochter Joreen hier een
massagepraktijk en winkel met
duurzame artikelen.
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Kerklaan 12
Zaterdag 11.00–16.00 uur

VERGULDE
VALK
’T KETHELHUYS

De eigenaar geeft buiten zijn
woonhuis uitleg over de materialen
en kenmerkende objecten die
hij gebruikt heeft tijdens de
verbouwing.

Schiedamseweg 2
Zaterdag en zondag
11.00 – 16.00 uur
Deze voormalige herberg
met winkel en woonhuis
stamt oorspronkelijk uit 1573.
De herberg droeg de naam
‘Vergulde Valk’. Later heeft er een
kruidenierswinkel in het pand
gezeten. Tegenwoordig fungeert
het als woonhuis met thee- en
cadeauwinkel.

38

Harreweg 19
Zaterdag en zondag 11.00–16.00 uur
Op beide dagen wordt om 14.00 uur een rondleiding
gegeven langs de waterbuffertank en de voorbeeldtuinen. In de theetuin wordt koffie of thee geschonken.

20

Dit pand is een duurzaam verbouwd
woonhuis uit de begin negentiende
eeuw.

41

HOEVE VRIJLUST

Woudweg 24
Zaterdag en zondag 11.00 – 16.00 uur
De winkel is uitsluitend op zaterdag geopend
Hoeve Vrijlust is een rijksmonumentale boerderij uit
1650. Het pand is gebouwd op een kreekrug met drie
boerderijen dichtbij elkaar. De naam Vrijlust komt van
een buitenplaats die achter de boerderij heeft gelegen.
De boerderij ligt in de Holierhoekse- en Zouteveensepolder
en behoorde vroeger bij Kethel en Spaland. Er liggen 92
zonnepanelen op het dak voor de opwekking van stroom.
Op de stal en het huis zijn zes zonneboilercollectoren die
voor opwekking van warm water worden gebruikt.

DE GROENE RAAT

De Harreweg is een verhoogde verbindingsweg door
het oorspronkelijke polderlandschap. Dit landschap is
grotendeels verdwenen, maar het boerderijtje herinnert
aan het agrarische karakter van Kethel en omgeving. De
Groene Raat is de tegenwoordige naam van een saksische
of hallenboerderij uit de zeventiende eeuw, waarbij de
woon- en werkruimte in een enkele ruimte zijn gesitueerd.
In 1967 kwam het pand in het bezit van de Gemeente
Schiedam. Tegenwoordig is Irado de beheerder. Rond het
gebouw zijn voorbeeldtuinen, kruiden- en moestuinen.

WOONHUIS

Informatiepunt Kethel
VERSPEEKPOMP
Info!

42
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 ATUUR- EN MILIEU
N
EDUCATIE CENTRUM

Schiedamseweg 1
Zaterdag 10.00–16.00 uur
Zondag 11.00–16.00 uur

Harreweg 10
Zaterdag 11.00–16.00 uur

Tijdens het Open Monumentenweekend staat de
werkgroep Kethel van de Historische Vereniging
Schiedam bij de Verspeekpomp U kunt daar terecht
met uw vragen en voor meer informatie over het
programma en de opengestelde panden.

De boerderij met stal en hooiberg is gebouwd
in 1892. Het heeft een bijzonder inrijhek.
Op het erf is het Natuur- en Milieu Educatie
centrum van de gemeente Schiedam
gehuisvest. Door het aanbod van lessen
en projecten ondersteunt het centrum de
duurzame doelstellingen van de gemeente
Schiedam. Het educatief aanbod wordt
verzorgd door de Stichting Milieu Dichterbij.

Eind negentiende eeuw streed winkelier en
gemeenteraadslid J.J. Verspeek ervoor dat de bewoners
van het dorp Kethel toegang kregen tot schoon en veilig
drinkwater. In 1898 zorgde hij ervoor dat er middenin het
dorp een pomp werd geplaatst. De pomp werd overbodig
toen Kethel in 1914 werd aangesloten op de Schiedamse
watertoren. De huidige Verspeekpomp is een replica die
in 2012 op initiatief van de huidige dorpsbewoners kon
worden geplaatst.

21
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leuk voor kinderen

ACTIVITEITEN
A

OPENING OPEN

C

MONUMENTENDAGEN
EN LEZING HISTORISCHE
VERENIGING SCHIEDAM

HET GLASFABRIEKTERREIN

Zaterdag en zondag om 11.00, 12.00,
13.00 en 14.00 uur, Buitenhavenweg
bij het grote hek
Op de vermelde tijden kunt u een
rondleiding volgen over het terrein van de
voormalige Glasfabriek. In dit industriële
erfgoed kunt u zich vergapen aan de silo’s
met transportbanden en de ovenhallen,
en kunt u een kijkje nemen in het oude
hoofdkantoor.

Vrijdag 9 september, 19.00 uur in het
Wennekerpand, Vijgensteeg 2
In het Wennekerpand vindt de
officiële opening van het Open
Monumentenweekend plaats.
Vervolgens geeft Nico Haasbroek –
de Middellandman – een lezing. Hij is
jarenlang hoofdredacteur van Radio
Rijnmond en van het NOS journaal
geweest.
B

RONDLEIDING OP

D

F

Zaterdag en zondag tussen 11.00 uur
en 17.00 uur, Westvest 229.
Museummolen & molenwinkel De
Walvisch organiseert een culinaire
activiteit voor jong en oud. Tussen
11.00 en 17.00 uur worden pannenkoeken gebakken. Kinderen kunnen
deze zelf versieren. De pannenkoeken
kosten € 2,50 per stuk. Toegang tot de
museummolen is dit weekend gratis.

G

GROTE- OF SINT JANSKERK

STADSEXCURSIE

Zaterdag en zondag om 12.00 uur,
I-Punt, Lange Kerkstraat 39
U kunt zich in het I-Punt inschrijven voor
een beklimming van de toren onder leiding
van een gids. Aan de torenbeklimming
kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

DOOR SCHIEDAM-ZUID

Zaterdag, 12.45 uur verzamelen bij
de brug- en sluiswachterswoning,
Lange Nieuwstraat 1
Bekijk de Gorzen op een andere manier.
Om 13.00 uur start het bezoek aan het
eiland van Schiedam bij de oude brug- en
sluiswachterswoning, waar gewerkt wordt
aan verduurzaming van het gebouw. De
route vervolgt over de Hoofdstraat waar
we het monument van Timmerfabriek
Murray bezoeken. We nemen een kijkje
in het atelier van het oude schoolgebouw
aan de Zalmstraat. Na nog een aantal
bezichtigingen, eindigt de excursie bij
Leliestraat 10, waar gratis koffie en thee
geschonken wordt en versgebakken
poffertjes gegeten kunnen worden.

E

KLASSIEK OPEN PODIUM
IN DE GROTE OF SINT
JANSKERK

Zondag, 14.00 – 16.00 uur,
Lange Kerkstraat 37
Kom luisteren naar operafragmenten op
de piano begeleid door Jean-Baptise Milon.

RONDLEIDING IN HET

SINT JACOBSGASTHUIS
(STEDELIJK MUSEUM
SCHIEDAM)

TORENBEKLIMMING BIJ DE

Zaterdag en zondag tussen 11.00 uur
en 16.00 op elk heel uur, Hoogstraat 112
De rondleiding door het pas
gerestaureerde Sint Jacobsgasthuis is
gratis. Startpunt is bij het entreegebied
van het museum. Aanmelden voor de
rondleidingen is gewenst via: rsvp@
stedelijkmuseumschiedam.nl met
vermelding van het aantal deelnemers,
de gewenste datum en het gewenste
tijdstip voor de rondleiding.
H

RONDLEIDING OVER

DE RK BEGRAAFPLAATS

Zaterdag om 12.00 uur en 14.00 uur
aan de Vlaardingerdijk 50.
Leden van de werkgroep RK begraafplaats
van de Historische Vereniging van Schiedam
leiden u rond op deze interessante plek,
waar vele illustere Schiedammers een
laatste rustplaats vonden.
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I

PANNENKOEKEN
BAKKEN BIJ MUSEUMMOLEN DE WALVISCH

PROEVERIJ VAN

TRADITIONELE
ROEMEENSE GERECHTEN
BIJ DE KAPEL

Zaterdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur,
Vlaardingerdijk 50
Bij de kapel op de RK begraafplaats kun je
genieten van traditionele Roemeense hapjes
en drankjes. Leden van de RoemeensOrthodoxe Kerk – die hun diensten houden
in de kapel – organiseren tevens twee
tentoonstellingen in en rond de kapel.
J

MOLENWANDELING
LANGS DE REUZEN
VAN SCHIEDAM

Zaterdag en zondag, Noordvest 34
Op beide dagen staan vanaf molen
De Palmboom molenwandelingen gepland.
Kijk op www.deschiedamsemolens.nl
voor meer informatie over tijden en
programmering.
K

WANDELING ROND

DUURZAME PANDEN
IN KETHEL

Zaterdag en zondag om 14.00 uur,
Schiedamseweg 1
Op beide dagen start om 14:00 uur vanaf
de Verspeekpomp een rondleiding langs
duurzame panden en monumenten in
Kethel.
L

UITREIKING ERESCHILDJES

HISTORISCHE VERENIGING
SCHIEDAM

Zaterdag om 16.00 uur, Fultonplantsoen
De Historische Vereniging reikt een
ereschildje uit aan Woonplus voor de
fraaie restauratie van de Lorentzlaan.
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Ontwerp Studio vuurtoren

Tot ziens

