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Welkom! 
Het thema van deze Open Monumentendag is ‘Op Reis’. Aan de hand van 
de opengestelde monumenten kunt u een reis door de geschiedenis van 
Vlaardingen maken. Ook krijgen de monumenten van vervoer – het 
mobiele erfgoed – dit jaar extra aandacht. Naast de reguliere ov-diensten 
wordt u vandaag in staat gesteld om met deze historische vervoermiddelen 
ook de monumenten in de gemeentes Maassluis, Midden-Delfland en 
Schiedam te bezichtigen. In deze brochure vindt u informatie over de 
monumenten die deze dag geopend zijn in Vlaardingen en over de op- en 
afstapplaatsen en vertrektijden van de historische vervoermiddelen. 
 
Tijdens de Open Monumentendag zijn de monumenten, tenzij anders 
aangegeven, tussen 11.00 en 17.00 uur geopend en gratis toegankelijk. 
Ook van de historische vervoermiddelen kunt u gratis gebruik maken in 
Vlaardingen, dankzij de samenwerking van de comités van de vier 
gemeentes. Voor de kinderen is bij verschillende informatiepunten een 
kinderpaspoort verkrijgbaar, waarmee zij op reis kunnen door de vier 
gemeentes om stempels te verzamelen. Onder de deelnemers worden 
prijzen verloot. 
 
Opening 
Om 11.00 uur wordt de Open Monumentendag officieel geopend door 
wethouder Versluijs. Dat gebeurt in de brandweerkazerne aan de Hoflaan. 
Wethouder Versluijs zal Wilhem van Ruytenburch welkom heten bij zijn 
inspectie van zijn grondgebied, dat door Heijmans ontwikkeld gaat worden. 
U bent van harte welkom om deze ceremonie bij te wonen!  

 

1. BRANDWEERKAZERNE (Hoflaan 1-11, geopend 11.00-17.00 uur) 
Halte toeristentreintje. 
 
Om 11.00 uur vindt hier de openingshandeling  
plaats. De brandweerkazerne, met zijn unieke  
slangentoren, is open voor bezichtiging. Tevens  
wordt hier door Heijmans en City Marketing een  
markt georganiseerd van typisch Vlaardingse  
producten.  
 
POLDERPOORT (Watersportweg 11) 
Informatiepunt; vertrek pendelboten richting Vlaardingse Schouw/Vlietzicht 
(tussenstop bij De Kulk, overstap op historische tram naar Schiedam over 
het traject van lijn 24), zie ook de vaarschema’s verderop in de brochure; 
halte historische bus.   
 
2. BEGRAAFPLAATS EMAUS (geopend 09.00-17.00 uur) 
 
De begraafplaats en verschillende grafzerken zijn recent in ere hersteld op 
initiatief van de Historische Vereniging Vlaardingen en daarom zeker een 
bezoekje waard. De begraafplaats is vanaf het Emaus en de Vlaardingse 
Vaart bereikbaar, zie ook: www.emaus.hvv-vlaardingen.nl/home. 
 
3. MOLEN AEOLUS (Kortedijk 14, geopend 10.00-15.00 uur) 
Halte toeristentreintje 
 
Dit rijksmonument is een van de blikvangers aan het 
eind van de Kortedijk. De huidige molen is in 1790 
gebouwd, maar al vanaf de 15

de
 eeuw stond er op 

deze plek een molen. Tot 1919 werd er met de molen 
graan gemalen. In de jaren ’50 is de molen 
gerestaureerd en sinds 1977 wordt hij weer gebruikt 
voor het malen van graan. Vandaag kunt u binnen 
kijken. 
 
MARKT 
Informatiepunt; halte historische bus (Zomerstraat); standplaats oldtimers; 
halte toeristentrein (bij de Visbank); stempelpunt voor het kinderpaspoort. 
 



Net als in vroeger tijden, toen bestuur, geloof en handel 
zich centreerden op de Markt, valt er ook vandaag van 
alles te beleven op en rondom de Markt.  
 
4. STICHTING STADSHERSTEL VLAARDINGEN 
(Hoogstraat 107, geopend 12.00-17.00 uur) 
Halte toeristentreintje. 
 
Hier bent u van harte welkom om bij de Stichting Stadsherstel Vlaardingen 
binnen te kijken en te horen over de ontwikkelingen en behaalde resultaten 
bij het herstel van de Hoogstraat. 
 
5. GROTE KERK (Markt 63, geopend 11.00-16.00 uur) 
 
Na de restauratie is de kerk zeker een 
bezoekje waard. Vrijwilligers van de 
kerk vertellen graag over één van de 
belangrijkste monumenten van 
Vlaardingen. Van 11.00 tot 12.00 uur is 
er ‘Kom zing met ons’. U kunt dan wel 
naar binnen, maar mag niet rondlopen. 
Na 12.00 uur is de kerk open en van 
15.15 tot ca. 16.30 uur kunt u 
binnenlopen voor het speciale ‘Open Monumentendagconcert’.  
Net als vorig jaar kunt u de kerktoren uit 1746 beklimmen (laatste opgang 
om 16.00 uur). Vanaf de kerktoren heeft u een prachtig uitzicht over de 
stad. 
 
De toren van de Grote Kerk was vroeger van ver zichtbaar, ook vanaf het 
water. Op deze plaats staat al sinds de 8

ste
 eeuw een kerk. Waarschijnlijk 

werd in 1156 begonnen met de bouw van een tufstenen kerk, maar deze is 
nooit voltooid. Pas na 1400 werden het schip, het koor en de kapellen 
gerealiseerd. De stadsbrand van 1574 verwoestte de kerk en het duurde 
tot 1660 voor de kerk weer opgebouwd was. De Waag (1601), de 
consistorie (1668) en de Vleeshal (1682) werden apart aan de kerk 
toegevoegd. Voor meer informatie over de kerk kunt u terecht op de 
website: www.grotekerkvlaardingen.nl. 
 
 

6. STADHUIS (Markt 11, geopend 11.00-16.00 uur) 
 
Het stadhuis werd in 1650 naar het bestek van 
Bartholomeus Drijffhout gebouwd en is in de 20

ste
 

eeuw meerdere keren ingrijpend gerestaureerd. 
Het afgelopen jaar is het interieur gerestaureerd. 
Vandaag kunt u binnen een kijkje nemen. In de 
Oude Hal is een tentoonstelling van het 
Stadsarchief over oude vervoermiddelen. In de 
burgerzaal vindt u modelbouw. Er wordt een 
racebaan gepresenteerd, er is een station met 55 
wissels dat nog nooit eerder is getoond en de 
Modelbouwvereniging Vlaardingen is aanwezig 
met Vlaardingse modelschepen van meer dan een meter lang! Op de 
binnenplaats staan karts opgesteld van voormalig wereldkampioen karten 
Peter de Bruijn, die onder andere met Vlaardinger Carlo van Dam vele 
prijzen en wereldkampioenschappen heeft gewonnen. Voor zijn PDB 
Racing Team reden onder andere Kimi Räikkönen en Nick de Bruijn. Het 
stadhuis en het Uitfestival zijn bij mooi weer met een rode loper aan elkaar 
verbonden. Het Uitfestival staat ook dit jaar weer garant voor veel muziek 
en ander Vlaardings talent, zie ook: http://vlaardingsuitfestival.nl/. 
 
7. TOUWBAAN (Baanstraat 4, geopend 11.00-17.00 uur) 
 
Vanaf de Markt kunt u via een Vlaardingse 
‘reis door de tijd’ naar de Touwbaan voor de 
boeken- en curiosamarkt. Ook zijn er diverse 
Vlaardingse bedrijven te vinden die te maken 
hebben met de restauratie van gebouwen en 
objecten, zoals Art Conservation. 
 
De archeologische werkgroep Helinium toont hier onder andere een 
reconstructie van de boomstamkano. Het origineel werd in 1996 
opgegraven op het bedrijventerrein Hoogstad. De kano was in de 2

de
 eeuw 

na Christus hergebruikt als duiker. Dit eeuwenoude vervoermiddel is nu te 
zien in het Keringhuis bij Hoek van Holland. Bij Helinum kunt u ook meer 
informatie krijgen over de Vlaardingse ‘reis door de tijd’, zie ook: www.awn-
archeologie.nl/08/. 
 



8. LIJNDRAAIJER (Baanstraat 4, lezing 13.00 uur) 
 
Vanaf 11.00 uur vertoont de Historische Vereniging 
Vlaardingen films die het reizen naar zee laten zien.  
Speciaal voor deze dag verzorgt cultuurhistorica 
Willy Atema om 13.00 uur een lezing waarin zij u 
meeneemt op ‘Een reis door de kunstgeschiedenis 
vanuit de Schoolstraat in Vlaardingen’. U kunt deze 
bijzondere lezing gratis bijwonen en er is geen 
reservering nodig, voor meer informatie: 
www.kunstenkunde.nl. De lezing wordt ingeleid door 
Bert van Bommel, die zijn sporen in de 
cultuurhistorie verdiend heeft.  
 
9. ZUIDBUURT (Zuidbuurt, geopend 11.00-17.00 uur) 
Informatiepunt. 
 
Vanaf de Markt kunt u op de fiets of met de auto 
op reis naar de Zuidbuurt. In de Zuidbuurt zijn 
diverse boerderijen open. Zij zijn te herkennen 
aan de vlag van de Open Monumentendag. Bij 
‘De Wijnboerderij’  (Zuidbuurt 40) is er van 12.00 
tot 14.00 uur een boerenlunch mogelijk met 
daarna live-muziek. Voor informatie en 
reserveringen: www.wijnboerderij vlaardingen.nl. In ‘Hoeve Avondrust’ 
(Zuidbuurt 46) is de karnmolen open voor bezichtiging en kunt u de 
restauratie van de karnmolen aan de hand van foto’s volgen. Daarnaast 
worden er door de historische boomgaard rondleidingen georganiseerd en 
voor de kinderen is er boterschudden. In de Engelenhoeve (Zuidbuurt 89) 
exposeert Henk Horsten in de voormalige koeienstal en onder de hooibarg 
is een expositie over de historie van de boerderijen van de Zuidbuurt te 
zien. Voor de kinderen is er een circusspeelplaats. 
 
Ook de Buitenplaats Vlaardingen (Zuidbuurt 85) opent haar deuren, op 
deze rustige historische plek kunt u de officiële trouwlocatie bezoeken en 
bij een kopje koffie verrast worden met een typisch Vlaardings drankje. 
Bovendien is er gelegenheid het handboogschieten te beoefenen. De 
website: www.buitenplaatsvlaardingen.nl 
 

 
Verscheidene boerderijen aan de Zuidbuurt zijn zeer oud en gebouwd op 
terpen. In verschillende interieurs is te zien dat ze vaak van Middeleeuwse 
origine zijn en van een specifiek type dat wordt aangeduid als 
‘Middendelflandse’ boerderij. Op de boerderijen werd vroeger kaas 
geproduceerd met behulp van karnmolens.  
 
VETTEOORDSKADE 
Halte toeristentrein 
 
10. KADE40 (Westhavenkade 40, geopend 11.00-16.00 uur) 
 
Het monumentale gebouw KADE40 heeft een transformatie doorgemaakt 
van postkantoor tot centrum voor kunst en cultuur. Vandaag kunt u het 
resultaat van deze herbestemming bekijken, zie voor meer informatie: 
http://kade40.nl/. 
 
11. MUSEUM TON STOLK (Westhavenkade 45, geopend 11.00-17.00 
uur) 
 
In het voormalige ‘Reedershuys’ is nu het 
Muziekinformatie- en documentatiecentrum 
Ton Stolk gevestigd. Hier kunt u 
muziekinstrumenten uit alle delen van de 
wereld bekijken. 
 
12. BED & BREAKFAST DE GLASPAREL  
(Westhavenkade 47, geopend 11.00-17.00 uur) 
 
Dit voormalige haringpakhuis is later gebruikt als woning van reders en 
kooplieden. Het voorste gedeelte van het huis stamt uit de eerste helft van 
de 17

de
 eeuw. Rond 1950 werd het pand gebruikt door de Vlaardingse 

Parelindustrie N.V. en het is nu omgetoverd tot Bed & Breakfast De 
Glasparel voor de reizigers van nu, zie ook: http://de-glasparel.nl/. 
 
13. DE KROEPOEKFABRIEK (Koningin 
Wilhelminahaven Zuidwestzijde 2A, geopend 
11.00-17.00 uur) 

http://www.buitenplaatsvlaardingen.nl/


Informatiepunt; halte historische bus; halte toeristentreintje; standplaats 
Amerikaanse oldtimers.  
 
Dit voormalige pakhuis ligt aan de Koningin Wilhelminahaven die tussen 
1895 en 1904 werd aangelegd. Van hieruit vertrokken vroeger de zeil- en 
stoomloggers voor de visserij. Sinds 2011 is hier poppodium De 
Kroepoekfabriek gevestigd. De naam verwijst naar de voormalige functie 
van het pakhuis 
als opslagplaats voor kroepoek. De Kroepoekfabriek verzorgt vandaag 
rondleidingen door het gebouw, zie ook: www.kroepoekfabriek.nl. Tevens 
is de bar open voor een hapje en een drankje om even bij te komen van 
uw reis. 
 
14. HET PLATJE (Maasboulevard, niet open voor bezichtiging) 
Vertrek stoomschepen naar Schiedam en Maassluis, zie ook de 
vaarschema’s verderop in deze brochure; halte historische bus; langs de 
Westhavenkade liggen historische schepen.  
 
Vroeger vertrokken hier de stoomschepen 
naar Brielle, Hellevoetsluis en Rotterdam. 
In 1851 werd een wachtlokaal geplaatst 
zodat de wachtende reizigers enigszins 
beschut stonden. Om het de reizigers 
aangenamer te maken ging Arij van der 
Vlis (1817-1866) in de bovenkamers van 
zijn huis aan de Westhavenkade koffie en 
thee schenken. Dit was het begin van 
Café De Maas, dat vooral bekend stond 
om zijn ‘platje’, vanwaar men de schepen kon zien aankomen en 
vertrekken. Het huidige restaurant van ‘China Garden’, dat vroeger was 
getooid met een KLM-reclame,  is vanaf 12.00 uur geopend om iets te 
nuttigen. 
 
15. STATION VLAARDINGEN CENTRUM (Bill Mincoplein, alleen 
toegankelijk met ov-chipkaart) 
 
Van het vroegere stationsgebouw is 
alleen nog de overkapping uit 1890 te 
zien. Deze is opgenomen op de lijst 

beeldbepalende panden en objecten van de gemeente Vlaardingen. Hij 
doet denken aan de tijd dat hier nog stoomlocomotieven reden en er veel 
handel via het spoor plaatsvond. Hierbij dient u niet alleen te denken aan 
producten van bijvoorbeeld de Sunlight fabrieken, maar bijvoorbeeld ook 
aan hout. 
 
16. STATION VLAARDINGEN OOST (Meester L.A. Kesperweg, alleen 
toegankelijk met ov-chipkaartkaart) 
 
Dit bijna monumentale stationsgebouw is 
een ontwerp van architect Koen van der 
Gaast. Hij heeft een indrukwekkend 
oeuvre nagelaten van spoorweg-
gebouwen, waarvan dit in 1956 gebouwde 
station een sprekend voorbeeld is. De 
groei van Vlaardingen na de Tweede 
Wereldoorlog maakte de bouw van dit 
station noodzakelijk. In dit werk van  
Van der Gaast is de invloed nog te zien van zijn voorganger  
Van Ravesteyn, die in Vlaardingen de Stadsgehoorzaal aan de 
Schiedamseweg heeft ontworpen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAARSCHEMA 

 

PENDELVERBINDINGEN 

Vlaardingen (Polderpoort)  – Maassluis (Wippersmolen) – Midden-Delfland 

(’t Middelpunt) 

 
A=Andante (overdekt) 

R1=Roboot: Kagenaar 1 (niet overdekt) 

R2= Roboot: Kagenaar 2 (overdekt) 

R3=Roboot: Kagenaar 3 (niet overdekt) 

R4=Roboot: Kagenaar 4 (overdekt) 

W=Warbout: Vlietlander 1 (overdekt) 

 

Polderpoort – De Kulk (overstap op tram)  – Vlietzicht* 

 

Polderpoort (start- en eindhalte) 

Richting Kulk e.v. 

Vertrek  11:30 (A) 

Vertrek  12:15 (R-1) 

Vertrek  13:30 (A) 

Vertrek  14:15 (R-1) 

Aankomst 15:30 (A) 

Aankomst 15:45 (R-1) 

 

 

Kulk  
(tussenhalte) 

  

Richting Vlietzicht Polderpoort 

Vertrek  11:50 (A)  

Vertrek  12:35 (R-1) 13:10 (A) 

Vertrek  13:50 (A) 13:55 (R-1) 

Vertrek  14:35 (R-1)  15:25 (A) 

  15:40 (R-1) 
 
* Vaartijden onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
 
 

Vlietzicht – Oude Veiling – Wippersmolen* 

 

Vlietzicht 
(overstaphalte) 

   

Richting 
Aankomst/Vertrek 

Maassluis Vlaardingen Schipluiden 

A - V (12:30) 12:25 - 12:35  
(W) 

12:15 - 12:30 
 (A) 

12:15 – 12:30  
(R-3) 

A - V (13:15) 13:05 – 13:15  
(R-4) 

13:00 – 13:15  
(R-1) 

13:00 – 13:15  
(R-2) 

A - V  (14:45) 14:35 – 14:45  
(W) 

14:15 – 14:45  
(A) 

14:30 – 14:45  
(R-2) 

A - V  (15:25) 15:15 – 15:25  
(R-4) 

15:00 – 15:20  
(R-1) 

15:00 – 15:20  
(R-3) 

 

Oude Veiling  
(tussenhalte) 

  

Richting Maassluis Vlaardingen 

Vertrek   11:45 (W) 

Vertrek  12:25 (R-4) 

Vertrek 13:25 (W)  

Vertrek 14:05 (R-4) 13:55 (W) 

Vertrek  14:35 (R-4) 

Vertrek 15:35 (W)  

Vertrek 16:15 (R-4)  

 

Wippersmolen (start- en eindhalte) 

Richting Oude Veiling e.v. 

Vertrek  11:30 (W) 

Vertrek  12:10 (R-4) 

Vertrek  13:40 (W) 

Vertrek  14:20 (R-4) 

Aankomst 15:40 (W) 

Aankomst 16:20 (R-4) 
 
* Vaartijden onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
 



’t Middelpunt – Vlietzicht*  
  

’t Middelpunt (start- en eindhalte) 

Richting Vlietzicht 

Vertrek  11:15 (R-2) 

Vertrek  11:50 (R-3) 

Vertrek  12:35 (R-2) 

Vertrek 13:10 (R-3) 

Vertrek 14:05 (R-2) 

Vertrek  14:35 (R-3) 

Aankomst 15:10 (R-2) 

Aankomst 15:55 (R-3) 
 
* Vaartijden onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 
 
STOOMSCHIP VERBINDING 
 
Vaartijden Vlaardingen – Maassluis v.v.* 
 

Van Vertrek Schip Naar Aankomst 

Vlaardingen  12:00 Bruinvisch Maassluis 13:00 
Vlaardingen  13:00 De Krimpen Maassluis 14:00 
Vlaardingen 14:00 Bruinvisch Maassluis 15:00 
Vlaardingen 15:00 De Krimpen Maassluis 16:00 
Vlaardingen 16:00 Bruinvisch Maassluis 17:00 
 
 

Van Vertrek Schip Naar Aankomst 

Maassluis  12:00 De Krimpen Vlaardingen 13.00 

Maassluis  13.00 Bruinvisch Vlaardingen 14:00 

Maassluis  14:00 De Krimpen Vlaardingen 15:00 

Maassluis  15:00 Bruinvisch Vlaardingen 16:00 
 
* Vaartijden onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 
 
 

Vaartijden Vlaardingen – Schiedam v.v.* 
 

Van Vertrek Schip Naar Aankomst 

Vlaardingen  12:30 Hercules Schiedam 13:00 
Vlaardingen 13:30 Hercules Schiedam 14:00 

Vlaardingen 14:30 Hercules Schiedam 15:00 
Vlaardingen 15:30 Hercules Schiedam 16:00 

Vlaardingen 16:30 Hercules Schiedam 17:00 
 
 

Van Vertrek Schip Naar Aankomst 

Schiedam 12:00 Hercules Vlaardingen 12:30 

Schiedam  13.00 Hercules Vlaardingen 13:30 

Schiedam  14:00 Hercules Vlaardingen 14:30 

Schiedam  15:00 Hercules Vlaardingen 15:30 

Schiedam 16:00 Hercules Vlaardingen 16:30 
 

* Vaartijden onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 

 

 
 

 



TREINSCHEMA 
 
Treintijden: Kroepoekfabriek – Westhavenplaats – Akersloot  (bij 
voormalige bakkerij) – Stadsherstel – Molen – Brandweerkazerne – 
Visbank – Vetteoordskade – Kroepoekfabriek.* 
 

Halte Vertrek  Halte Vertrek 

Molen 11.30  Molen 14.30 

Brandweerkazerne 11.35  Brandweerkazerne 14.35 

Visbank 11.43  Visbank 14.43 

Vetteoordskade 11.48  Vetteoordskade 14.48 

Kroepoekfabriek 11.59  Kroepoekfabriek 14.59 

Westhavenplaats 12.11  Westhavenplaats 15.11 

Akersloot 12.23  Akersloot 15.23 

Stadsherstel 12.27  Stadsherstel 15.27 

Molen 12.30  Molen 15.30 

Brandweerkazerne 12.35  Brandweerkazerne 15.35 

Visbank 12.43  Visbank 15.43 

Vetteoordskade 12.48  Vetteoordskade 15.48 

Kroepoekfabriek 12.59  Kroepoekfabriek 15.59 

Westhavenplaats 13.11  Westhavenplaats 16.11 

Akersloot 13.23  Akersloot 16.23 

Stadsherstel 13.27  Stadsherstel 16.27 

Molen 13.30  Molen 16.30 

Brandweerkazerne 13.35    

Visbank 13.43    

Vetteoordskade 13.48    

Kroepoekfabriek 13.59    

Westhavenplaats 14.11    

Akersloot 14.23    

Stadsherstel 14.27    

Molen 14.30    
        * Treintijden onder voorbehoud.  
 
 
 

 

BUSSCHEMA 
 
Bustijden: Kroepoekfabriek – Zomerstraat – Polderpoort – Zomerstraat – 
Maasboulevard – Kroepoekfabriek.* 
 

Halte Vertrek  Halte Vertrek 

Zomerstraat 11.00  Polderpoort 14:15 

Polderpoort 11.15  Zomerstraat 14.30 

Zomerstraat 11.30  Maasboulevard 14.40 

Maasboulevard 11.40  Kroepoekfabriek 14.50 

Kroepoekfabriek 11.50  Zomerstraat 15:00 

Zomerstraat 12:00  Polderpoort 15:15 

Polderpoort 12:15  Zomerstraat 15.30 

Zomerstraat 12.30  Maasboulevard 15.40 

Maasboulevard 12.40  Kroepoekfabriek 15.50 

Kroepoekfabriek 12.50  Zomerstraat 16:00 

Zomerstraat 13:00  Polderpoort 16:15 

Polderpoort 13:15  Zomerstraat 16.30 

Zomerstraat 13.30  Maasboulevard 16.40 

Maasboulevard 13.40  Kroepoekfabriek 16.50 

Kroepoekfabriek 13.50  Zomerstraat 17:00 

Zomerstraat 14:00    
* Bustijden onder voorbehoud.  
 
Colofon: 
Deze brochure is opgesteld onder voorbehoud en van aansprakelijkheid en programma 
wijzigingen. 
De Open Monumentendag wordt georganiseerd door het comité Open Monumentendag 
Vlaardingen, met hulp van het STV (Serviceteam Vlaardingen). Aan deze brochure werkten 
mee: Wout den Breems, Lisanne van den Bulk, John Ditiecher, Harm Jan Luth en Gerard 
Hoogerwaard. Vaarschema’s van Guido de Bruijn, Gemeente Midden-Delfland.  
Historische afbeeldingen: Collectie Stadsarchief Vlaardingen. 
 
Voor meer informatie over de betreffende panden zie www.geschiedenisvanvlaardingen.nl.  
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door; 
 

  
 
 
 



 
 

 


