
Op Reis: Open Monumentendagen Schiedam 2014 
 

Programma 
 
Historische schepen aan de Buitenhaven 
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur 
Dit jaar worden historische schepen in de Buitenhavenweg afgemeerd, zodat een overzicht geboden 
wordt van historische vrachtvaart in Nederland. De schepen liggen aan het begin van de 
Buitenhavenweg. Op diverse schepen zijn activiteiten, zoals opera (zaterdag) en de voorleesbrigade.  
 
Stoomsleepboot Hercules vaart vanaf de Voorhaven naar Vlaardingen {C} 
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur 
Op zaterdag vaart Stoomsleepboot Hercules tussen de havenhoofden van Schiedam en Vlaardingen. 
De Hercules werd gebouwd in 1915 op de werf van de Gebroeders G.&H. Bodewes te Martenshoek. 
Het schip ligt in de Voorhaven. Indicatieve afvaartijden vanuit Schiedam zijn: 12.00 uur, 13.30 uur, 
15.00 uur en 16.30 uur. In Vlaardingen kan worden overgestapt op een veerdienst richting Maassluis.  
 
Historische tram tussen Vlaardingen en Schiedam 
Zaterdag 12.00 – 16.00 uur 
Op zaterdag rijdt tussen het Marconiplein en Vlaardingen Holy een historische tram. Houdt voor 
preciezere tijden onze website in de gaten: www.schiedam.nl/openmonumentendagen.   
 
Oldtimers aan de Buitenhavenweg 
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur 
Op zaterdag zijn tussen 12.00 en 17.00 oldtimers te zien aan het begin van de Buitenhavenweg. De 
eigenaren van deze oldtimers rijden rond in de regio en doen ook Vlaardingen, Maassluis en Midden-
Delfland aan.  
 
Reizen in het klein: miniatuurtreinen aan de Westerkade 21 {D} 
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur 
Modelspoorvereniging Schiespoor stelt zijn baan open voor publiek tijdens het Open 
Monumentendagenweekend. De indrukwekkende modelspoorbaan is te zien en natuurlijk worden 
diverse treinmodellen in schaal getoond. Leuk voor jong en oud. www.msv-schiespoor.nl 
 
Een bijzonder orgelconcert in de Grote Kerk, Lange Kerkstraat 37 (7){E} 
Zaterdag 15.00 – 16.30 uur 
Mede in het kader van de Nationale Orgeldag organiseert de organist van de Grote Kerk een aantal 
orgelbespelingen door zijn studenten. De heer Leistra zelf zal de reeks rond 16.00 uur afsluiten met 
een bijzonder orgelconcert.  
 
De voorleesbrigade leest voor 
Zaterdag 12.00 – 17.00 uur 
Op initiatief van de Bibliotheek Schiedam is de Voorleesbrigade gevormd. De leden van de brigade 
kunnen bij iedere gelegenheid een passend verhaal voorlezen voor zowel kinderen als volwassenen. 
Tijdens Open Monumentendagen laten zij zich inspireren door het thema Reizen. De voorleesbrigade 
treedtvan 13.00 tot 17.00 uur op in de Korenbeurs (5) (tussen de optredens van Opera aan de Schie 
door) en op een historisch schip aan de Buitenhaven (C).  Op het schip worden om 12.00, 13.00, 
14.00 en 15.00 verhalen voorgelezen.  
 
Lieve Arthur in De Rooie Koffer, Tuinlaan 50 (30) 
Zaterdag 14.00 uur 

http://www.schiedam.nl/openmonumentendagen
http://www.msv-schiespoor.nl/


Op Reis: Open Monumentendagen Schiedam 2014 
 
Toneelvereniging Utile Dulci is met haar leeftijd van 102 jaar een Schiedams monument van formaat. 
In de grote zaal van de Rooie Koffer speelt zij Lieve Arthur van Judith Herzberg, een vermakelijke 
eenakter over drie zussen. Twee zijn in hun ouderlijk huis blijven wonen wanneer de derde na een 
leven in Afrika met haar onlangs overleden Arthur plotseling weer voor de deur staat.  
 
Wandeling ‘In de voetsporen van Piet Paaltjens’ {F} start Pand Paulus, Korte Haven 125 (12) 
Zondag 14.00 uur 
Stichting Kunstwerkt organiseert op zondag een wandeling, die in het teken staat van het leven en de 
tijd van de bekendste Nederlandse dichter uit de Romantiek: Piet Paaltjens. Paaltjens was het alter 
ego van Francois HaverSchmidt (1835-1894) uit Leeuwarden, die in 1864 werd benoemd als 
predikant in Schiedam, waar hij op 18 januari 1894 zelfmoord pleegde. De voettocht van anderhalf 
uur voert langs verborgen en meer bekende plekken; door steegjes en over de kades van de mooiste 
delen van oud Schiedam en eindigt rond 15.30 uur bij het Pand Paulus. Deelnemers worden 
ontvangen met koffie en thee. Deelname aan de wandeling is gratis. 

Overige activiteiten dit weekend 
 
Opera aan de Schie {G} 
Zaterdag optredens tussen 13.00 – 17.00 uur en 20.00 uur (Korenbeurs) 
Zondag optredens tussen 13.00 – 17.00 uur 

Opera aan de Schie pakt opnieuw uit met een prachtig programma, met onder andere op de 

zaterdagavond de komische opera L’Eliser d’Amore (het Liefdeselixer) van Geatano Donizetti in de 

Korenbeurs. Op zaterdag treden solisten op en op de zondag wordt de stad bevolkt door operakoren. 

Zij treden op diverse locaties op. U kunt ook zelf deelnemen met de meezingopera, waar de 

zondagmiddag zal worden afgesloten. Voor het programma, zie www.opera-aandeschie.nl.  
 
Stegen bewegen: verborgen Stegen Schiedam 
Zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur 
Verborgen stegen organiseert voor de tweede keer een kunstroute langs afgesloten en geheime 
plekken. Ooit onderdeel van een belangrijke infrastructuur, nu veelal verborgen achter poorten en 
deuren. Veel stegen zijn tegenwoordig onzichtbaar, bijna hinderlijk en onbeduidend geworden voor 
de stad en haar bewoners. De stegen van Schiedam tonen een combinatie van ongepoetste 
historische schoonheid, dans, theater, muziek en performance. Kunst en historie komen zo samen in 
stegen langs de Lange Haven en in pakhuizen aan de Tuinlaan. Kortom een bruisend festival vol klein, 
groot en vooral gratis geluk.Zie http://verborgenstegenschiedam.blogspot.nl/. 
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