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OPEN MONUMENTENDAG
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Wat is Open Monumentendag
Op Open Monumentendag zijn duizenden monumenten in heel Nederland een dag of weekend
lang gratis open voor het publiek. Open Monumentendag biedt daarmee iedereen de mogelijkheid
om kennis te maken met monumenten en wil zo de belangstelling voor monumenten bij een breed
publiek vergroten. De opengestelde monumenten zijn vaak het toneel van speciale activiteiten,
zoals tentoonstellingen, concerten en rondleidingen. De landelijke organisatie is in handen van de
Stichting Open Monumentendag, die circa 350 deelnemende gemeentelijke comités ondersteunt.

Ook in Capelle aan den IJssel is een comité actief. De organisatie en coördinatie hiervan is in handen van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel. Er wordt, mede afhankelijk van het
thema van Open Monumentendag, samengewerkt met verschillende Capelse organisaties.

Open Monumentendag Capelle aan den IJssel
Dit jaar is het landelijk thema ‘Groen van Toen’. In Capelle hebben we dit thema een lokaal tintje
gegeven en is de titel ‘Groen van Toen in Capelle’.

Er is een fietstocht uitgezet van ca 19 km door groen Capelle. In de toelichting wordt uiteraard aandacht besteed aan het groen dat u tegenkomt onderweg, maar ook aan markante gebouwen en
andere wetenswaardigheden zoals oude grenspalen. Gegarandeerd dat u dingen tegenkomt die u
nog nooit zijn opgevallen. Kortom, u leert Capelle aan den IJssel op een andere manier kennen.
De routebeschrijving mét uitleg vindt u vanaf eind augustus in de Bibliotheek aan het Stadsplein,
het Gemeentehuis, het Beijerinckgemaal aan de Bermweg 13 en op diverse andere plekken in
Capelle. Daar vindt u ook dit programmablad.
Maar er is meer
De fietstocht kan uiteraard het hele jaar door gereden worden, maar op Open Monumentendag zijn
er langs de route allerlei activiteiten georganiseerd.
Deels hebben die met het thema ‘Groen van Toen in Capelle’ te maken. Zoals een rondleiding in
het Slotpark mét de presentatie van een leuk idee voor het zichtbaar maken van de contouren van
de diverse huizen/kastelen die op het eiland hebben gestaan. Ook uw mening wordt gevraagd.
En wat dacht u van een bomen-speurtocht vanaf de Kunstmarkt, een groen-lezing op de nieuwe
Gemeentewerf, of brengt u liever een bezoek aan de Heemtuin aan de ’s-Gravenweg.
Daarnaast zijn diverse monumenten in Capelle open op Monumentendag en vinden daar allerlei
leuke, interessante activiteiten plaats.

Locatie ‘De oude Dorpskern’

Van Cappellenhuis - Dorpsstraat 164
Het Van Cappellenhuis is in 1898 gebouwd als oude mannen- en vrouwenhuis. Het heeft als zodanig dienst gedaan van 1899 tot 1973. Na een grondige verbouwing/restauratie in 2006/2007 wordt
het nu deels gebruikt als kantoor en deels heeft het een culturele functie. Het is een Rijksmonument.
Activiteiten
Van Cappellenzaal
10.00 - 11.00 u.
Film over Capelle in 1953 (hervertoning)
11.00 - 11.45 u.
Strijkkwartet The Evergreens - salonmuziek
11.45 - 12.30 u.
1e workshop en optredens SKVR cello en viool
12.30 - 13.15 u. 2e workshop en optredens SKVR turkse saz
13.15 - 14.00 u. 3e workshop en optredens SKVR hobo, klarinet en dwarsfluit
14.00 - 14.45 u. Dubbel Blaaskwintet I Fiati o.l.v. Maarten Karres
14.45 - 15.15 u. Capels Vrouwenkoor o.l.v. Mirjam Pool
15.15 - 16.00 u. Duo De Novo - Nora Verburgt (cello) en Volkert Bakker (piano)
Aanmelding workshops via SKVR-Capelle. T. 010 227 01 40 E. infocapelle@skvr.nl
Tuin, bij slecht weer Galerie
10.30 - 12.30 u. 1e workshop schilderen monumentale beukenboom o.l.v. Ria van Meijeren
14.00 - 16.00 uur 2e workshop schilderen
Maximaal 10 deelnemers per workshop. Kosten deelname € 5.- (materiaal)
Aanmelding workshops schilderen via website www.vancappellenhuis.nl
Regentenkamer
10.00 - 16.00 u. De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel verzorgt de hele dag
rondleidingen.
Catering
10.00 - 16.00 u. De vrijwilligers van het Van Cappellenhuis staan voor u klaar.

Dorpskerk - Kerklaan 2
In de oude dorpskern van Capelle aan den IJssel domineert al meer dan 400 jaar de Dorpskerk uit
1593 van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het is een Rijksmonument. De kerktoren, eigendom van de burgelijke gemeente, is van 1806. Het prachtige Van Dam orgel stamt uit 1904; het
wordt bespeeld op Open Monumentendag. In het kader van OMD-Klassendag bezoeken leerlingen
uit groep 7/8 van het basisonderwijs in de week voor Open Monumentendag de Dorpskerk.

Activiteiten
In de Dorpskerk wordt ieder heel uur het historische Van Dam-orgel bespeeld.
10.00 - 12.00 u. Cees van de Slik
12.00 - 14.00 u. Wiggert Pols
14.00 - 16.00 u. Anthon den Braber

Kunstmarkt - Kerklaan
De Kunstmarkt wordt dit jaar voor de 42ste keer georganiseerd, de laatste jaren onder de vlag van
Kunstkring Capelle. De werkgroep heeft weer alle moeite gedaan om er een geslaagde dag van te
maken. Maar liefst 60 kramen staan in de Kerklaan en rondom de Dorpskerk opgesteld. Er is muziek, klassiek en modern. ’s Middags kan ook nog van een hapje worden genoten.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Kunstmarkt
Diverse muziekoptredens
Dit jaar is Amnesty uitgenodigd om hun doelstellingen kenbaar te maken.

Groen-kraam met veel groene informatie en groene activiteiten - Kerklaan
Traditioneel staat de informatiekraam van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel op de
Kunstmarkt bij de pomp, onderaan de trap naar het Van Cappellenhuis.
Vanwege het thema van Open Monumentendag ‘Groen van Toen in Capelle’ staat er een 2e kraam
naast, de zogenaamde Groen-kraam. Daar bieden de stichting Natuurvrienden Capelle, de Bomenstichting afd. Capelle en de KNNV afd. IJssel en Lek u allerlei ‘groene’ activiteiten aan.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. De Bomenstichting geeft informatie over monumentale, waardevolle en
‘vergeten oude’ bomen en hoe bomen leven. Mensen met informatie over
‘groen van toen’ worden van harte uitgenodigd om langs te komen.
10.00 - 16.00 u. Natuurvrienden Capelle geeft voorlichting over natuur- en milieuvriendelijke
inrichting van privétuinen vanuit de opvatting dat het aandeel Groen van
privétuinen minstens zo belangrijk is als het aandeel Gemeentegroen om garant
te staan voor een Groen Capelle.
11.00 - 16.00 u.
Bomen-speurtocht. Speciaal voor Open Monumentendag is er rond de
Dorpskerk een Bomenspeurtocht uitgezet, waarbij kinderen en volwassenen
aan de hand van opdrachtjes de bomen beter leren kennen.
Start: bij de groen-kraam.
14.00 u.
Bomenexcursie bij de Dorpskerk en het parkje erachter (tijdsduur: ca.1 uur)
door leden van de KNNV afd. IJssel en Lek. Start: bij de groen-kraam.

Gemeentewerf - Groenedijk 12
Op 15 juni 2012 werd de nieuwe Gemeentewerf aan de Groenedijk geopend, nadat 2 jaar eerder
de 1e paal hiervoor was geslagen. Ook werd de naam van het nieuwe fiets- en wandelpad langs
de IJssel onthuld. Het Rinus Terlouwpad, naar de bekende Capelse voetballer ‘Rinus de Rots’. Als
u de groene fietsroute rijdt komt u erover. Ter gelegenheid van Open Monumentendag zal de Gemeentewerf haar poorten op 8 september voor het eerst openen voor de burgers van Capelle. Een
unieke gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe Gemeentewerf en de werkzaamheden aldaar.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Gemeentewerf houdt Open Huis. U wordt ontvangen met een gratis kopje
koffie/thee/fris. Er ligt interessant informatiemateriaal over monumentaal groen
etc. om mee te nemen.
10.00 -16.00 u.
Rondleidingen op verzoek.
U brengt een bezoek aan het binnenterrein met de gemeentelijke werkplaatsen
/ voertuigen / calamiteitenruimte / bordenmagazijn / materiaal groenvoorziening.
10.00 - 16.00 u. Ieder heel uur wordt een lezing verzorgd, o.a. over monumentaal groen in
relatie tot stedenbouwkundige aspecten. Deze lezingen worden verzorgd door
Rickie van Lingen (landschapsarchitecte), Johan van Zijl (groenbeheerder),
Iris Janssen (groen- en speelruimtebeheerder) en Gijsje Jacobs (beleidsmedewerker groen, water en ecologie). Er is alle gelegenheid om vragen te stellen.

De Hoeksteen - Rivierweg 15
Even buiten de oude dorpskern komen we aan de Rivierweg de Gereformeerde Kerk De Hoeksteen tegen. Een gemeentelijk monument met stoere vormgeving en een opvallend kunstwerk op
het dak. Vanwege het thema “Groen van Toen in Capelle’ is er een speciale workshop en krijgen
alle bezoekers een plantje mee naar huis (zolang de voorraad strekt).
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Open huis.
10.30/13.30/15 u. Amateur orgelbespeling
11/13/15.30 u.
Uitleg over het kerkinterieur
14.00 u.
Workshop Bloemschikken.
Er zal uitleg gegeven worden over liturgisch bloemschikken.
Belangstellenden moeten zich vóór 1 september a.s. opgeven, i.v.m. het aan te
schaffen materiaal. Dit kan telefonisch 010 2023457 of per mail
m.croese@casema.nl o.v.v. workshop Bloemschikken.

Locatie ‘Rondom het Slot van Capelle’

Dief- en Duifhuisje - Nieuwe Laan 11
Het Dief- en Duifhuisje is een overblijfsel van het Slot van Capelle en dateert uit de vroege 17e
eeuw. Het diende als gevangenis van het Slot. In het Dief- en Duifhuisje werden, behalve gevangenen ook duiven gehouden. Het is een Rijksmonument.
Nu doet het dienst als kleinste museum van Nederland en wordt er de geschiedenis van het Slot
en omgeving verteld en in beeld gebracht door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel..
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Expositie over de geschiedenis van het Slot van Capelle.
Op de begane grond nemen de duiven een centrale plaats in.
11.00 u.
Opening Open Monumentendag door wethouder Jouke van Winden
m.m.v. de muziekvereniging EMM
12/13.30/14.30 u. Start kinderactiviteit in de tent.
Speciaal voor de kinderen wordt in een tent naast het Dief- en Duifhuisje een
spannend verhaal verteld over het Slot van Capelle. Na dit fantasieverhaal gaan
de kinderen nog naar het echte Slotpark en het Sloteiland.
Daarna is er nog een leuke verrassing

Rozenburcht - Nieuwe Laan 20
In het nieuwe Verpleeg- en Zorgcentrum Rozenburcht zijn de hal en de gangen bekleed met fotobehang. Daarbij is gebruik gemaakt van oude foto’s uit het fotoarchief van de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel (HVC). Op Open Monumentendag verzorgt de HVC meerdere rondleidingen
mét leuke achtergrondverhalen. Daarna kunt u in het Grand Café ’t Slot, dat ook in het pand zit, nog
genieten van een speciale aanbieding van koffie/thee met gebak voor slechts € 2,50.
Activiteiten
10/12/13/14/15 u. Rondleidingen langs het fotobehang; start in de hal van de Rozenburcht
(max. 15 pers. per keer). Elk heel uur, behalve 11 uur; dan is de opening van
Open Monumentendag op het pleintje bij het Dief- en Duifhuisje.

Slotpark - ingang naast Slotpoort 1
Het Slotpark gebied had al in de Romeinse tijd bewoning. Het is een historische plek waarover heel
wat te vertellen valt. Later heeft op het eiland in het Slotpark het vroegere Slot van Capelle gestaan. De Historische Vereniging Capelle heeft het idee opgevat om de contouren hiervan weer
zichtbaar te maken. Schetsen hiervan zijn aanwezig. Uw mening wordt gevraagd!

Activiteiten
10/12/13/14/15 u. Rondleidingen met uitleg over het Slotpark gebied door medewerker HVC.
Elk heel uur, behalve 11 uur; dan is de opening van Open
Monumentendag op het pleintje bij het Dief- en Duifhuisje.
Start rondleiding: ingang naast Slotpoort 1.

Oude Plaats / Doorenbosplantsoen - Plantsoenstraat
De Oude Plaats is een beschermd dorpsgezicht.
Op deze plek stond in de 19e eeuw een steenfabriek. Hier werden de gele ijsselsteentjes gemaakt.
In 1909 werd de fabriek gesloten en het terrein met de huidige arbeiderswoningen bebouwd. In
1926 ontwierp architect Doorenbos, op verzoek van de toenmalige burgemeester, voor het nog
braakliggend gedeelte een plantsoen mét muziektent. Het Doorenbosplantsoen is er nog steeds,
de muziektent niet.
En toch wordt er muziek gemaakt!
Activiteiten
10.00 - 15.00 u. Rommelmarkt.
Buurtvereniging Oude Plaats organiseert in de straten langs het plantsoen een
sfeervolle rommelmarkt. De markt is toegankelijk voor iedereen, de kramen
worden echter alleen beschikbaar gesteld voor leden van de buurtvereniging.
Koffie/thee/limonade met wat lekkers zijn verkrijgbaar tegen een klein bedrag.
11.30 u.
Muziekvereniging EMM verzorgt in het plantsoen een muzikaal optreden.

Locatie ‘Schenkel’

Heemtuin Capelle - ’s-Gravenweg tegenover nr. 327
De Heemtuin ligt tegenover kinderboerderij Klaverweide. Beide locaties zijn vrij toegankelijk.
Jammer genoeg is de Heemtuin minder bekend bij de Capellenaren dan de kinderboerderij. Maar
daar kan 8 september a.s. verandering in komen.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Heemtuin is open.
De vrijwilligers die de tuin onderhouden kunnen u van alles vertellen over wat er
groeit en bloeit in de Heemtuin. Ook is er een tafel met informatie over planten
en paddestoelen.
Achterin de tuin bevinden zich bijenkorven van imker Henk Beugeling.
Hij is aanwezig met informatie en, hopelijk, met honing.

VTV Nut & Genoegen - Bermweg 97
‘Het geheim van Capelle’ genoemd door de toenmalige burgemeester van Capelle, Joke van
Doorne, in haar toespraak ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Nut & Genoegen.
Waarom????? Dat kunt u op 8 september a.s. tijdens Open Monumentendag zelf ontdekken.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Open Huis.
In de kantine wordt een film over Nut & Genoegen gedraaid.
Verder kunt u zelfstandig rondwandelen op het terrein en de vlindertuin en
de bijenstal met inforuimte bezoeken.

Scout Centrum Rotterdam - ’s-Gravenweg 101
De boerderij stamt uit 1609 en is een Rijksmonument.
Vanaf 1967 wordt het terrein door de scoutingverenigingen Johan van der Veecken en Hendrik Halewijn gebruikt voor hun activiteiten. Vanaf 1969 beheert het Scout Centrum Rotterdam de boerderij
en vinden er allerlei activiteiten plaats.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Open huis.
De beheerders, Jeroen en Chrissie van Essen verwelkomen u graag in en voor
hun woonhuis. Er zijn oude foto’s en bij een kop koffie of thee kan in het
verleden worden gedoken.

10.00 - 16.00 u.

Het terrein bij de boerderij is de moeite waard om door te lopen. En hoewel
er veel veranderd is laat het toch ook nog genoeg ‘groen van toen’ zien.
Bezoek zeker ook het speel- en leerbos.

Gemaal Jan Anne Beijerinck / Historisch Museum - Bermweg 13
Het gemaal is in 1868/1869 gebouwd voor het droogmalen van de Prins Alexanderpolder. Het heeft
tot 1991 als zodanig dienst gedaan. Het voormalig ketelhuis is sinds 1997 in gebruik als museum
door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel. Het gebouw, de motoren, de watergang
etc. werden in 2008/2009 grondig gerestaureerd en op speciale dagen wordt er gemalen. Dit gebeurt ook op 8 september a.s. Verder kan op Open Monumentendag de nieuwe expositie ‘Ambulant en Winkelstand - kleine neringen in Capelle aan den IJssel tussen 1905 en 1965’ bezocht
worden.
In de educatieruimte en buitenruimte van het gemaal wordt aandacht besteed aan het thema
‘Groen van Toen in Capelle’.
Activiteiten
10.00 - 16.00 u. Ketelhuis
Expositie ‘Ambulant en Winkelstand’
Het behandelt de geschiedenis van een groot aantal winkeliers, venters en
marktkooplieden in de eerste helft van de 20ste eeuw. Door middel van
verhalen, prachtige authentieke foto’s, maar ook door een model van een
kruidenierswinkel uit die tijd, worden de sociale en economische omstandigheden waaronder de neringdoenden hun brood verdienden in Capelle, getoond.
10.00 - 16.00 u. Machinekamer
Het gemaal is de hele dag in werking.
10.00 - 16.00 u. Educatie- en buitenruimte
In de educatieruimte wordt ingegaan op het thema ‘Groen van Toen in Capelle’
en speciaal op het gebruik dat groen toen had.
Er wordt toelichting gegeven op de nieuwe inrichting van de buitenruimte bij het
Beijerinckgemaal en er zijn oude gebruiksvoorwerpen van hout te bekijken en
desgewenst aan te schaffen.

Overzicht Programma Capelle aan den IJssel

Dief- en Duifhuisje
10.00 - 16.00 u.
11 uur

12/13.30/14.30 u.

Dorpskerk
10.00 - 16.00 u.

Gemaal Jan Anne Beijerinck
10.00 - 16.00 u.
10.00 - 16.00 u.
10.00 - 16.00 u.
Gemeentewerf
10.00 - 16.00 u.
10/11/12/13/14/15 u.

Nieuwe Laan 11
Expositie over geschiedenis Slot van Capelle
Opening Open Monumentendag door wethouder Jouke
van Winden m.m.v. EMM
Kinderactiviteit in de tent
Kerklaan 2
Orgelspel

Bermweg 13
Expositie ‘Ambulant en Middenstand’ in het Museum / Ketelhuis
Machinekamer en pompen in werking
Gebruik van Groen van Toen - toelichting / in de educatieruimte
en buitenruimte

Groenedijk 12
Open huis met rondleidingen over het nieuwe terrein
Lezingen over o.a. monumentaal groen in relatie tot stedenbouw

Groen-kraam
10.00 - 16.00 u.
11.00 - 16.00 u.
14.00 u.

Kerklaan - bij de pomp
Informatie en voorlichting door Bomenstichting en SNC
Bomenspeurtocht
Bomenexcursie

De Hoeksteen
10.00 - 16.00 u.
10.30/13.30/15 u.
11/13/15.30 u.
14.00 u.

Rivierweg 15
Open Huis
Amateur orgelbespeling
Uitleg over het kerkinterieur
Workshop Bloemschikken

Heemtuin Capelle
10.00 - 16.00 u.

’s-Gravenweg tegenover nr. 327
Vrije rondwandeling met informatie en uitleg

Kunstmarkt
10.00 - 16.00 u.

Kerklaan
Kunstmarkt, muziekoptredens

Rozenburcht
10/12/13/14/15 u.

Nieuwe Laan 20
Rondleidingen met achtergrondverhalen langs fotobehang

Oude Plaats
10.00 - 15.00 u.
11.30 - 12.00 u.

Doorenbosplantsoen - Plantsoenstraat
Rommelmarkt
EMM verzorgt muzikaal optreden

Scout Centrum Rotterdam
10.00 - 16.00 u.
Slotpark
10/12/13/14/15 u.

Van Cappellenhuis
10.00 - 16.00 u.
10.00 - 11.00 u.
10.30 - 12.30 u.
11.00 - 11.45 u.
11.45/12.30/13.15 u.
14.00 - 16.00 u.
14.00 - 14.45 u.
14.45 - 15.15 u.
15.15 - 16.00 u.
VTV Nut & Genoegen
10.00 - 16.00 u.

’s-Gravenweg 101
Open Huis, de boerderij en het terrein zijn te bezoeken

Ingang naast Slotpoort 1
Rondleidingen met uitleg over het Slotpark gebied en het idee
om de contouren van het Slot weer zichtbaar te maken

Dorpsstraat 164
Rondleidingen Regentenkamer
Film over Capelle in 1953
Workshop schilderen
Strijkkwartet The Evergreens
Workshops SKVR
Workshop schilderen
Dubbel Blaaskwintet I Fiati
Capels Vrouwenkoor
Duo De Novo

Bermweg 97
Vrije rondwandeling, film in de kantine

Alle activiteiten: GRATIS TOEGANG

Deelname aan Open Monumentendag, het betreden van gebouwen, deelnemen aan een rondleiding of excursie enz.
en alle andere activiteiten geschieden geheel op eigen risico. De HVC en al degenen die medewerking verlenen
zijn niet aansprakelijk.

Dit programma wordt u gratis
aangeboden door de Historische Vereniging Capelle aan
den IJssel in samenwerking
met:
- Bomenstichting
afd. Capelle aan den IJssel
- Buurtvereniging
Oude Plaats
- Dorpskerk
- EMM
- Gemeente Capelle aan den
IJssel - gemeentewerf
- Heemtuin - Capelle
- De Hoeksteen
- KNNV afd. IJssel en Lek
- Kunstmarkt
- Scout Centrum Rotterdam
- Stichting Beijerinckgemaal
- Stichting Natuurvrienden
Capelle aan den IJssel e.o.
- Van Cappellenhuis
- Volkstuinvereniging
Nut & Genoegen
- Zorgbreed - Rozenburcht
Tevens is een gratis fietsroute
beschikbaar.

Wethouder Jouke van Winden opent
Open Monumentendag om 11.00 uur bij het
Dief- en Duifhuisje, Nieuwe Laan 11
(m.m.v. EMM):

IN CAPELLE

