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IEDEREEN WELKOM
Iedereen Welkom: dat is het Groningse 
thema van Open Monumentendag 2021. 
Monumentale gebouwen openen hun deuren 
en maken de drempel zo laag mogelijk. We 
bieden een afwisselend programma met daarin 
allerlei aspecten van diversiteit en gastvrijheid, 
zowel historisch als actueel van karakter.

Ontmoeting en toegankelijkheid zijn 
belangrijke thema’s. Groningen als plek 
van ontmoeting tussen verschillende 
mensen en culturen. Juist omdat de 
afgelopen periode allerlei plekken 
ontoegankelijk waren, kijken we er naar uit 
om de verhalen van de monumenten in de 
gemeente Groningen met je te delen.

Heb je altijd al willen weten hoe de binnenkant 
van dat ene mooie pand eruit ziet? Grijp je 
kans en kom kijken. Iedereen is welkom!

INFORMATIEPUNT  
OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 11 september, 10.00 - 17.00
Boter en Broodhuisje Martinikerk 
(naast het terras van de Kostery)

ONTMOETINGSFOLDER
Binnen en buiten de stad treffen we tal van 
gebouwen die symbool staan voor diversiteit 
en ontmoeting. Denk aan hotels, gasthuizen, 
theaters, scholen, kerken en natuurlijk ook 
ons prachtige hoofdstation. Deze kaart 
neemt je mee langs verrassende maar 
vooral ook heel verschillende plekken en 
monumenten die alle onomstotelijk Gronings 
zijn. Ondertussen geven ze door hun aard en 
functie op heel eigen wijze invulling aan de 
Groninger cultuur en diversiteit. Benieuwd? 
Maak dan je eigen route en ontmoet de 
enorme verscheidenheid van Groningen.

De kaart is op zaterdag 11 september 
af te halen bij het Informatiepunt 
Open Monumentendag in het Boter 
en Broodhuisje van de Martinikerk 
(naast het terras van de Kostery). 

PROGRAMMA & RESERVEREN
De meeste monumenten nemen deel op 
zaterdag 11 september. Enkele panden zijn 
ook of alleen op zondag 12 september te 
bezoeken. Let daarom goed op wanneer het 
monument dat u wilt bezoeken geopend is.

Voor sommige panden en voor sommige 
activiteiten moet geresereerd worden. 
Soms is dit uit veiligheidsoverwegingen 
in relatie tot Covid-19; soms is dit uit 
praktische overwegingen. Kijk voordat je een 
monument of activiteit bezoekt dus goed 
of er niet gereserveerd hoeft te worden.

BEZOEKREGELS IN RELATIE TOT COVID-19
Om het bezoek aan monumenten en 
activiteiten voor iedereen iedereen zo 
veilig en aangenaam mogelijk te maken 
hanteren we de op Open Monumentendag 
zelf geldende landelijke coronaregels. In 
het bijzonder vragen we alle bezoekers om 
de volgende regels in acht te nemen:
• Houd 1,5 afstand van elkaar 
• Volg instructies van medewerkers van de 
deelnemende monumenten goed op.
• En uiteraard: blijf thuis bij klachten.
Kijk voor uitgebreide en actuele 
informatie over de bezoekregels 
voor Open Monumentendag op 
www.openmonumentendag.nl/bezoekregels
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Speciale 
Monumenten

MOLUKSE KERK HOOGKERK
WILLEM ALEXANDERSTRAAT 5 
ZATERDAG 10.00 - 17.00 

De Molukse Kerk in Hoogkerk 
is het recentste monument 
van Groningen. Het vrij sobere 
gebouw is één van de laatste 
nog bestaande kerkgebouwen 
van de eerste generatie 
Molukkers in Nederland. Voor 
de Molukse gemeenschap in 
Hoogkerk is het gebouw hét 
centrum van samenkomst op 
cultureel en religieus gebied. 
U wordt welkom geheten 
met lekkere hapjes en een 
uitleg over het gebouw en 
de geloofsbelijdenis. 

Rondleidingen door het gebouw
—
Zondag om 13.00:  
Open Kerkdienst  
Molukse Evangelische Kerk

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK
GANZEVOORTSINGEL 2
ZATERDAG 12.00 - 18.00 

Aan de voorgevel van de 
Russische-orthodoxe kerk 
aan de Ganzevoortsingel 2 is 
goed de vroegere bestemming 
als pakhuis zichtbaar. Dit 
voormalig pindapakhuis dateert 
uit 1896 en is sinds 1988 het 
Godshuis voor de Russische 
Orthodoxe parochie van 
de Heilige Transfiguratie te 
Groningen. Aan de voorgevel 
zijn drie mozaïeken, afkomstig 
uit Moskou, aangebracht. 

Op Open Monumentendag 
kun je voor de eerste keer dit 
pand, volledig ingericht als 
Russisch-orthodoxe kerk, van 
binnen bekijken. Voor bezoekers 
is er een folder met informatie 
over de aanwezige iconen & 
de voorwerpen en gebruiken 
in de Russisch-orthoxe kerk.

17.30 - 18.00: Neem deel 
aan een Russische vesper

CLUBHUIS VOOR DOVEN
MUNNEKEHOLM 4
ZATERDAG 10.00 - 15.00 

Welkom in het Clubhuis voor 
Doven. Hier vinden vele 
doven en slechthorenden 
een gelijkwaardige omgeving 
waarin zij zichzelf kunnen zijn 
en de Nederlandse Gebarentaal 
kunnen gebruiken. Hier zijn 
horenden de minderheid. Op 
Open Monumentendag is 
iedereen welkom om kennis te 
maken met de dovencultuur 
en het pand, dat van 1972 
tot 1987 in gebruik was als 
Slaaphuis Druif, te bekijken.

Workshops pandhistorie, 
verzorgd door de 
Groninger Archieven
—
Workshops gebarentaal, 
verzorgd door de Stichting 
Clubhuis voor Doven

SIEBE JAN BOUMASCHOOL
OLIEMULDERSWEG 47 
ZATERDAG 11.00 - 16.00 
Kijk voor actuele informatie 
over het programma op 
www.bijvanhouten.nl

De Siebe Jan Boumaschool is 
een van de vele fraaie scholen 
die stadsarchitect Siebe Jan 
Bouma ontworpen heeft. De 
school, gebouwd in 1931-1932, 
is markant gelegen aan zuidzijde 
van de Pioenvijver en kan 
beschouwd worden als een van 
de hoogtepunten in zijn oeuvre.

“De Siebe Jan Boumaschool 
opent haar deuren voor de 
wijk! Na jaren als school te zijn 
gebruikt is het nu tijd om van het 
prachtige gebouw het nieuwe 
bruisende ontmoetingshart 
van de wijk te maken voor alle 
Oosterparkers: bij Van Houten!” 
Iedereen is hier welkom. 

Het is de bedoeling van de 
initiatiefnemers om het gebouw 
een ontmoetingscentrum 
voor alle Oosterparkers te 
laten zijn, een soort van 
‘jouw huis is mijn huis’.

Expositie over de wijk 
en het pand.
—
Rondleidingen door de school
—
Knuffelstoel Oma Bep 
van Atelier Manna
—
Workshops van Circus Santelli
—
Verschillende andere 
activiteiten voor jong en oud

SYNAGOGE GRONINGEN 
FOLKINGESTRAAT 60
ZONDAG 13.00 - 17.00  
& 19.00 - 21.00  
Vooraf reserveren noodzakelijk!

Synagoge Groningen geeft in 
de rondleiding in de vroegere 
Joodse buurt uiting aan het 
thema ‘Iedereen welkom’. 
We plaatsen er echter een 
uitroepteken en een vraagteken 
achter… Iedereen Welkom!?, 
want de geschiedenis leert ons 
dat Joden niet altijd welkom 

waren in Groningen. Dit komt 
ook tot uiting in de gloednieuwe 
permanente expositie in de 
synagoge. Hier kun je met de 
gidsen in gesprek gaan over 
de tradities, geloofsbeleving 
en de geschiedenis. Vragen 
stellen leidt tot dialoog en 
dat is het thema tijdens 
de Europese Dag van het 
Joodse Cultureel Erfgoed. 
Daarom combineert Synagoge 
Groningen beide events om 
zoveel mogelijk mensen in dit 
weekend kennis te laten nemen 
van het bijzondere verhaal!

115 Jaar geleden werd de 
synagoge van Groningen 
geopend. Nu is er in het gebouw 
een gloednieuwe permanente 
expositie te zien. Je maakt 
hier kennis met het jodendom: 
tradities, geloof, feestdagen, 
maar ook de lokale geschiedenis. 
Ieder heel uur wordt een 
rondleiding aangeboden waarbij 

je ook het gewijde deel van de 
synagoge bezoekt, de plaats 
waar de diensten worden 
gehouden. Ook kun je een 
tijdelijke expositie bezoeken 
waarin je kennis maakt met het 
werk van industrial designer 
Piet Cohen. Veertig jaar geleden 
ontwierp Cohen het interieur 
van de Groningse synagoge. 
Maar naast rituele joodse 
voorwerpen, maakt hij ook 
alledaagse gebruiksvoorwerpen. 
Van badkamerinterieurs tot 
bedrijfslogo’s. Je ontdekt het 
in Synagoge Groningen.

Voor bezichtiging van de 
exposities in de synagoge 
(zondag), rondleidingen in 
de synagoge (zondag) en 
rondleidingen in de joodse 
buurt (zaterdag en zondag) 
is het noodzakelijk een 
gratis ticket te bestellen via 
www.synagogegroningen.nl/
plan-je-bezoek



Speciale 
activiteiten
RONDLEIDINGEN JOODSE BUURT
STARTPUNT: SYNAGOGE 
GRONINGEN, FOLKINGESTRAAT 60
ZATERDAG 13.00 EN 14.30, 
ZONDAG 13.00 EN 15.00
Vooraf reserveren noodzakelijk! 

Op zaterdagmiddag en 
zondagmiddag kun je 
meewandelen met een gids door 
de vroegere Joodse buurt van 
Groningen. In de Folkingestraat, 
Nieuwstad en Schoolholm hoor 
je over de vroegere Joodse 
bewoners. Tegelijkertijd zie je 
de kunstwerken waarmee het 
typische karakter van deze 
buurt vandaag de dag verbeeld 
wordt. Dat Joden gedurende 
de afgelopen eeuwen niet 
altijd welkom waren in 
Groningen, wordt tijdens deze 
wandeling heel erg duidelijk.

Synagoge Groningen geeft in 
de rondleiding in de vroegere 
Joodse buurt uiting aan het 
thema ‘Iedereen welkom’. 
We plaatsen er echter een 
uitroepteken en een vraagteken 
achter… Iedereen Welkom!?, 
want de geschiedenis leert 
ons dat Joden niet altijd 
welkom waren in Groningen. 

Voor de rondleidingen in de 
Joodse buurt (zaterdag en 
zondag) is het noodzakelijk een 
gratis ticket te bestellen via: 
www.synagogegroningen.nl/
plan-je-bezoek

HAREN
De Harense Historische Kring 
Old go heeft op zaterdag 
11 september en zondag 
12 september diverse 
activiteiten georganiseerd. In 
Haren zijn acht verschillende 
programma’s samengesteld 
bestaande met daarin o.a.:
• Een lezing over de 

bouwstijlen bij villa- en 
landhuismonumenten 

• Een rondleiding in het 
Julianapark te Haren

• Een wandeling langs 
monumenten aan de 
Terborgsteeg, Weg voor de 
Jagerskampen, Rijksstraatweg 
en Julianalaan te Haren

• Op zoek naar bijzondere 
kenmerken aan de buitenzijde 
van de dorpskerk te Haren

• Een fietstocht langs historische 
kunstwerken in Haren

Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. Kijkt u voor meer 
informatie op www.oldgo.nl

WANDELING GRONINGEN 
GASTVRIJ EN INCLUSIEF
STARTPUNT: VOET VAN 
DE MARTINITOREN
ZATERDAG 13.00
Wandeling langs plekken 
en gebouwen met een 
link naar inclusiviteit en 
culturele diversiteit.

Opgave via  
info@vriendenstadgroningen.nl 
Max. 15 deelnemers

FIETSTOCHT OP BEZOEK BIJ 
STUDENTENVERENIGINGEN
STARTPUNT: MARTINIKERK, 
BOTER EN BROODHUISJE 
(=INFORMATIEPUNT OPEN 
MONUMENTENDAG)
ZATERDAG, 11.00 EN 14.00

De stad Groningen telt ruim 
60.000 studenten. Velen 
ontmoeten elkaar in hun 
geliefde sociëteitsgebouwen. 
Normaliter zijn die gesloten 
voor het publiek, zijn ze alleen 
toegankelijk voor leden. Zo 
niet op zaterdag 11 september. 
Dan openen een aantal 
studentenverenigingen de 
deuren van hun monumentale 
panden voor het publiek, is 
iedereen welkom. Fiets mee, en 
doe bijzondere ervaringen op.

Meefietsen?  
Stuur een mailtje naar 
omd@platformgras.nl 
met de tijd van je voorkeur.  
Er is een maximum aantal 
deelnemers. Vol = vol!

WANDELTOCHT  
OORLOG EN ONTMOETING
STARTPUNT: PAVILJOEN 
STERREBOS, HELPERZOOM 3B
ZATERDAG, 11.00 EN 16.00

Mijn monument is 
jouw monument is het 
landelijke thema van Open 
Monumentendag 2021. Het gaat 
over ontmoeting, inclusiviteit 
en toegankelijkheid: iedereen 
is welkom! Ontdekkingsreiziger 
van het alledaagse Bram Esser 
geeft met zijn wandeltocht een 
bijzondere twist aan het thema. 
Zijn tour gaat over oorlog en 
strijd. De tour start bij paviljoen 
Sterrenbos, bij het DUO-
gebouw. Daar wacht Bram op 
het terras. We hebben het over 
Bommen Berend die op deze 
plek zijn commandopost had 
ingericht. Ook gaat het over 
het Engelse Kamp en talloze 
andere zaken. We eindigen de 
tocht bij de Molukse kerk in de 
Wijert: een ontmoetingsplek met 
een bijzondere geschiedenis 
die nauw verbonden is aan 
Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger. Kom wandelen en 
ontdek hoe zelfs oorlog en 
strijd mensen soms nader 
tot elkaar heeft gebracht.

Meewandelen? 
Stuur een mailtje naar 
omd@platformgras.nl 
met de tijd van je voorkeur. 
Er is een maximum aantal 
deelnemers. Vol = vol.

OVERNACHTEN EN OVERLEVEN 
STADSWANDELING
STARTPUNT: CLUBHUIS VOOR 
DOVEN, MUNNEKEHOLM 4
ZATERDAG 10.30 EN 13.00
DUUR: CIRCA 1,5 UUR

Slaapsteden, volkslogementen 
en daklozenopvang in 
Groningen 1868 – 2020.  
Als je nauwelijks geld hebt 
en geen vaste woon- of 
verblijfplaats kun je niet 
veeleisend zijn over de plek waar 
je de nacht doorbrengt. Wat 
waren de afgelopen anderhalve 
eeuw de mogelijkheden om 
toch onderdak te vinden voor 
de nacht? Wat kostte het en in 
welke omstandigheden kwam je 
dan terecht? Wat ondernamen 
Stadjers en lokaal bestuur 
om te helpen? Tijdens deze 
stadswandeling komt u langs 
plekken en gebouwen die een rol 
hebben gespeeld in anderhalve 
eeuw overnachten en overleven 
in Groningen. Ondertussen 
leert u iets over slaapsteden, 
damslapermatrassen, 
nachtasyl, Filadelfia en meer.

Rondleider: Henk Wierts 
(Groninger Archieven)
Maximaal 15 deelnemers 
per wandeling. Met één van 
de wandelingen gaat een 
gebarentolk mee.

Let op! Opgave vooraf 
is verplicht. Dit kan op 
www.openmonumentendag.nl

KLOOSTERWANDELINGEN
STARTPUNT/EINDPUNT: KLOOSTER 
YESSE, ESSEN 7 HAREN
ZONDAG 10.30 EN 14.00
DUUR: 1,5-2 UUR

Start is bij het Bezoekerscentrum 
Klooster Yesse waar na een kop 
koffie of thee een eerste korte 
uitleg wordt gegeven. Vervolgens 
wordt een wandeling gemaakt 
door Essen en aansluitend 
door het Vorkgebied, direct ten 
oosten van het buurtschap.

Langs de route wordt regelmatig 
verteld over de geschiedenis van 
het klooster en wat de relatie 
van de diverse stopplekken 
daarmee was. Waar stond het 
klooster, hoe zag het eruit? Iets 
over onderzoeksresultaten, de 
corpuslanderijen en sporen uit 
het verleden. De waterwegen in 
de buurt, de ontwikkelingen in 
het Vorkgebied, en de bijzondere 
vondsten voorafgaand aan de 
aanleg van het opstelterrein..

Maximale groepsgrootte: 10 
personen. Aanmelden verplicht. 

Zie voor meer informatie: 
www.kloosteryesse.nl
Rondleider: Annemiek Bos 
(Klooster Yesse)



GRONINGEN

DOOPSGEZIND GASTHUIS
NIEUWE 
BOTERINGESTRAAT 47
ZATERDAG 10.00 - 16.00 
Achter het hoofdgebouw met 
poort van dit gasthuis bevindt 
zich een rustig hofje waar 
Iedereen Welkom is.

DOOPSGEZINDE KERK
OUDE  
BOTERINGESTRAAT 33
ZATERDAG 10.00 - 16.00
Kerkgebouw uit 1815, verstopt 
gelegen achter de rooilijn in de 
Oude Boteringestraat.
11.00 en 13.00: Lezing 
‘Doopsgezinden en welkom’ 
door Beno Hofman.

HELPERKERK
COENDERSWEG 58
ZATERDAG 10.00 - 16.00 
Altijd al eens een kerkklok 
uit 1732 willen luiden en 
ben je benieuwd hoe dit 
gemeentelijke monument 
in laat-eclectische stijl er 
van buiten en van binnen 
uit ziet? Kom dan op Open 
Monumentendag naar de 
Helperkerk. De Helperkerk is 
ruim 120 jaar oud met een 
rijke geschiedenis en is als 
kerk daarnaast nog steeds 
springlevend en dat zul je 
zeker zien als je de kerk komt 
bekijken.

HUMANITAS - VM. 
KLOOSTER
AKERKHOF 22
ZATERDAG 11.00 - 17.00
Voormalig klooster naar 
ontwerp van de Groninger 
architect A. Th. van Elmpt. Leer 
over de geschiedenis van dit 

monument en zijn architect 
tijdens een persoonlijke 
rondleiding. Neem een kijkje in 
de prachtige binnentuin. Maak 
kennis met Humanitas, de 
vrijwilligersorganisatie waar al 
75 jaar ‘iedereen welkom’ is.

LUTHERSE KERK
HADDINGESTRAAT 23
ZATERDAG 11.00 - 17.00 
Kerk uit 1696. Het gebouw 
heeft de vorm van een 
schuilkerk
16.00: Orgelconcert 
door Tymen Jan Bronda 
met medewerking van 
zangers van het Prins Claus 
Conseravatorium

MARTINIKERK
MARTINIKERKHOF 3
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
De bekendste kerk van 
Groningen met twee 
historische orgels, waaronder 
het internationaal bekende 

Schnitgerorgel. 
Informatiepunt Open 
Monumentendag in het 
Boter en Broodhuisje aan de 
buitenzijde (naast café De 
Kostery)

MARTINITOREN
MARTINIKERKHOF 1
ZATERDAG 10.00 - 17.00
Vooraf reserveren is 
noodzakelijk!
Beklim onder begeleiding 
van een gids de de lange trap 
en bekijk de stad vanuit een 
ander perspectief. Van 10.00 
tot 17.00 is er elk heel uur 
een rondleiding. Reserveren is 
noodzakelijk. Dit kan via: www.
visitgroningen.nl/nl/plekken/
stad/martinitoren
De beiaardier demonstreert 
gedurende de dag regelmatig 
de beiaard. 

NIEUWE KERK
NIEUWE KERKHOF 1
ZATERDAG 11.00 - 17.00 
Let op! De Toren kan vanwege 
de coronamaatregelen niet 
beklommen worden.
Monumentale kerk, gebouwd 
tussen 1660 en 1664 in 
renaissancestijl.
Voor kinderen: een korte 
puzzeltocht door de kerk
Verkoop van tweedehands 
boeken, cd’s en platen. 
11.00 Piano en dwarsfluit 
door Els Koning en Ineke Jäkel
13.00 Orgelconcert door 
Jelte Hulzebos met na 
afloop de mogelijkheid 
om het orgel te bekijken

NOORDELIJK 
SCHEEPVAARTMUSEUM
BRUGSTRAAT 24
ZATERDAG 10.00 - 17.00
In de twee mooiste 
middeleeuwse gebouwen van 
de stad vindt u het Noordelijk 

Scheepvaartmuseum. In het 
Canterhuis en het Gotisch 
huis ziet u de geschiedenis 
van de Noord-Nederlandse 
scheepvaart en van deze twee 
fraaie panden. 

10.15, 11.15, 13.00, 14.00 en 
15.00: Instaprondleidingen 
langs plekken in het museum 
die normaal niet toegankelijk 
zijn. Neem een kijkje in 
het depot, aan boord van 
museumschip de Alida, in de 
stuurhut van de Erebus en in 
de directeurskamer.
Tentoontstelling ‘Ode’ 
waarin we terugblikken 
op 90 jaar Noordelijk 
Scheepvaartmuseum en 
vooruit kijken naar het 
nieuwe Museum aan de A. 

ODD FELLOWHUIS
W.A. SCHOLTENSTRAAT 21
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Het Logegebouw van de Odd 
Fellows werd gebouwd in 1923 
naar ontwerp van de Groninger 
architecten Kuiler & Drewes in 
de stijl van de Amsterdamse 
school. Het interieur is in 
art-deco stijl. 

OUDE EBBINGESTRAAT 91, 
VM. APOTHEEK
OUDE EBBINGESTRAAT 91
ZATERDAG 10.00 - 16.00
17e-eeuws hoekpand 
met het bekende 
beeldje en fraai houten 
cassettenplafond uit 1887.

OOSTERKERK
E. THOMASSEN À 
THUESSINKLAAN 1
ZATERDAG 9.30 - 16.30 
Deze kerk is een uniek 
bouwwerk, gebouwd in de 
periode 1927-1929, aan de 
toegang van de Oosterparkwijk. 
Het interieur is wel doordacht 
qua zichtlijnen voor het publiek 
en door de glas in lood ramen. 
mooi uitgelicht.

PICTURA
SINT WALBURGSTRAAT 1
ZATERDAG EN ZONDAG 
12.00 - 18.00
Kunstlievend genootschap 
Pictura biedt je de 
gelegenheid haar pand van 
binnen te kijken. Tevens is 
er een tentoonstelling van 
beeldende kunst, onderdeel 
van Fotofestival Noorderlicht. 
Neem bovendien eens een 
kijkje in de tuin en je wordt 
verrast. 
Rondleidingen door het pand. 
Let op! Opgave verplicht 
via reserveringssysteem op 
pictura-groningen.nl

MONUMENTEN



PROVINCIEHUIS 
GRONINGEN
MARTINIKERKHOF 12
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Vooraf reserveren op www.
openmonumentendag.nl 
noodzakelijk! Elk half uur is er 
plek voor 25 bezoekers. 
Sinds 1602 het Provinciehuis 
van Groningen. Bewonder 
in alle rust de Statenzaal en 
de Gedeputeerdenkamer. 
Bij binnenkomst krijgt 
u een boekje met uitleg 
over de verschillende 
bezienswaardigheden.

REMONSTRANTSE KERK
COEHOORNSINGEL 14
ZATERDAG 10.00 - 17.00 

RIOOLGEMAAL 
DAMSTERDIEP
DAMSTERDIEP 146
ZATERDAG 10.00 - 16.00
Het rioolgemaal Groningen ligt 
verscholen onder de bomen 
aan het Damsterdiep. Het 
rioolgemaal werd gebouwd 
in 1928 in opdracht van 
de gemeente Groningen 
door de architect Siebe Jan 
Bouma. Wie binnen stapt 
kan de bouwstijl met de nog 
originele glas-in-lood ramen 
en tegeltjes bewonderen. 
Ook de vroegere werkplaats 
en ‘de slaapkamer’ van 
de machinist zijn bewaard 
gebleven. Een historisch 
monument met een industriële 
functie. Het gemaal pompt 
het rioolwater uit een groot 
deel van de stad Groningen 
naar de rioolwaterzuivering in 
Garmerwolde.

ROOMS-KATHOLIEKE 
KERKHOF
HEREWEG 89 (INGANG 
PAPIERMOLENLAAN) 
ZATERDAG 10.00 - 16.30; 
ZONDAG 12.00 - 16.30.
Katholieke begraafplaats 

met indrukwekkende 
grafmonumenten van bekende 
Groningers. De kapel en 
crypte zijn opengesteld. Je 
kunt zelfstandig een route 
over het kerkhof lopen 
met een plattegrond met 
informatie over de bijzonder 
grafmonumenten. 
Zaterdag 11.00:  
Rondleiding met gids

SINT FRANCISCUSKERK
ZAAGMULDERSWEG 67
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Rooms-katholieke kerk 
in de Oosterparkwijk, 
gebouwd in de jaren ‘30. 
Bewonder de expressieve 
baksteenarchitectuur uit 
de school van Dom Bellot 
van architect H.C. de Leur. 
Gidsen kunnen u er alles over 
vertellen.

STICHTING MONUMENT EN 
MATERIAAL
WESTERBINNENSINGEL 48
ZATERDAG 11.00 - 16.30
Stichting Monument en 
Materiaal heeft een grote, 
rijk gevarieerde voorraad aan 
bouwmaterialen afkomstig 

van sloop en/of schenkingen. 
Deze bouwmaterialen zijn 
beschikbaar voor restauraties 
van monumenten en andere 
karakteristieke panden die 
voor 1955 zijn gebouwd.
Vlooienmarkt met onder 
andere verkoop van oude 
bouwmaterialen zoals tegels, 
glas in lood, kannen en 
kruiken, kisten en kratten en 
divers meubilair.
Expositie huisraad uit vroegere 
tijden (met archeologische 
vondsten uit de gemeente 
Groningen). 
Bezichtiging van de 
bouwmaterialendepots. 

UNIVERSITEITSMUSEUM
OUDE KIJK IN ‘T 
JATSTRAAT 7A
ZATERDAG 12.00 - 17.00 
Universiteitsmuseum met 
veel aandacht voor arts en 
feministe Aletta Jacobs en 
voor bijzondere preparaten op 
sterk water. 
Tentoonstelling DIG IT ALL 
over de archeologie van de 
toekomst.
Tentoonstelling Masterminds 
over de geschiedenis van de 
Groningse universiteit

VRIJMETSELAARS 
LOGEGEBOUW
TURFSINGEL 46
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Bekijk het voormalig kantoor 
van de Groninger industrieel 
W.A. Scholten, het later 
aangebouwde gedeelte. Laat 
je rondleiden door het pand 
en kom meer te weten over de 
Groninger vrijmetselaarsloge 
L’Union Provinciale.

WALL HOUSE #2
A.J. LUTULISTRAAT 17
ZATERDAG & ZONDAG, 
12.00 - 17.00
Kijk rond in dit gebouw, met 
zijn veelheid aan vormen, 
kleuren, interessante details 
en betekenissen. Ontworpen 
in 1973, maar pas in 2001 in 
Groningen gebouwd. 
Zaterdag: Rondleidingen om  
13.00 (EN), 13.45 (NL), 
14.30 (NL), 15.15 (EN)
Zondag: Rondleidingen om 
13.00 (EN), 13.45 (NL), 
14.30 (NL), 15.15 (EN)
Aanmelding via 
wallhouse@groningermuseum.nl 
Kosten €3,-

GRONINGEN 
HOOGKERK, 
LEEGKERK, 
VIERVERLATEN

DE OLLE KERK
HOENDIEP 210 
(HOOGKERK)
ZATERDAG 13.00 - 16.00 
De in de basis Middeleeuwse 
kerk, is een bijzonder 
samengaan van diverse 
bouw- en restauratiefasen. 
In de kerk is uitgebreide 
informatie over de 
ontwikkeling van de kerk door 
de eeuwen heen te vinden.

KERK LEEGKERK
LEEGEWEG 38 (LEEGKERK)
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Middeleeuwse Kerk met 
kerkhof, prachtig gelegen op 
de lage wierde van Leegkerk. 
Midden in de kerk staat een 
gouden kubus, waar vanaf 
je de kerk vanuit een ander 
perspectief kunt beleven. 

ZUIDWENDINGER MOLEN
HOENDIEP 335 
(VIERVERLATEN)
ZATERDAG 11.00 - 17.00
Achtkante grondzeiler, 
gebouwd in 1819. 
Bij voldoende wind 
draait de molen.

GRONINGEN
NOORDDIJK

BOERDERIJ KERKENHEEM
NOORDDIJKERWEG 12 
(NOORDDIJK)
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Gerestaureerde boerderij, 
verbouwd tot multifunctioneel 
trefpunt voor de Protestantse 
Gemeente Damsterboord.

NOORDERMOLEN
NOORDDIJKERWEG 6 

(NOORDDIJK)
ZATERDAG 10.00 - 16.00 
Poldermolen uit 1888. Aan 
monumenten moet blijvend 
gewerkt worden. Hoe staat het 
met de vorderingen van de 
restauratie?

STEFANUSKERK
NOORDDIJKERWEG 16 
(NOORDDIJK)
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
De kerk van Noorddijk, 
gesticht om en nabij het 
jaar 1250. In gebruik 
als kerk, maar ook voor 
muziekuitvoeringen en als 
trouwlocatie.

GRONINGEN
NOORDERHOOGEBRUG

KORENMOLEN 
WILHELMINA
MOLENSTREEK 1
ZATERDAG 10.00 - 17.00
Een van de weinige molens 
die nog zelf gemalen graan 
verkoopt. Bekijk deze molen 
op eigen gelegenheid of ga 
mee met een rondleiding. 



GRONINGEN
MIDDELBERT

SINT MAARTENSKERK
MIDDELBERTERWEG 13 
(MIDDELBERT)
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00 
Van oorsprong laatromaanse 
ker, met als oudste gedeelde 
de oostelijke travee.

NOORDLAREN

BARTHOLOMEÜSKERK
LAGEWEG 8 NOORDLAREN
ZATERDAG 14.00 - 16.00, 
ZONDAG 11.00 - 16.00
Expositie ‘Middeleeuws 
Noordlaren’
Zaterdag 15.00: Lezing over 
middeleeuwse vondsten in 
Noordlaren door prof. Henny 
Groenendijk. 
Zondag 11.30 en 14.00: 
Lezing over middeleeuwse 
vondsten in Noordlaren door 
prof. Henny Groenendijk. 

GARMERWOLDE

KERK + TOREN 
GARMERWOLDE
DORPSWEG 69 
GARMERWOLDE
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00  (alleen kerk)
De middeleeuwse kerk van 
Garmerwolde is een van 
de mooiste laatromaanse 
kerken van Groningen. In 
de gewelfschilderingen zijn 
verbeeldingen van de feesten 
Kerst en Pasen te zien. In 
de toren is die historische 
laag aangevuld met een 
hedendaagse, interactieve 
tentoonstelling bereikbaar 
via een Escher-achtige trap. 
Bezoekers maken onderweg 
naar boven en weer terug 
naar beneden kennis 
met acht Christelijke en 
Islamitische feesten, waarbij 
de achterliggende thematiek 
wordt belicht. Parallel aan 
deze tentoonstelling ‘Feest! 
In Oost en West’ bestaat 
een lesprogramma voor 
basisscholen dat gericht is op 
interreligieuze saamhorigheid. 
Het project is een van de 
winnaars van de European 
Heritage Awards in de 
categorie Educatie, Training en 
Bewustwording creëren.

MELKFABRIEK
DORPSWEG 41 
GARMERWOLDE
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00

POLDERMOLEN 
LANGELANDSTERMOLEN
LAGEWEG 22A 
GARMERWOLDE
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00
Poldermolen, gebouwd in 
1829. De molen is gelegen aan 
de Thesingermaar en kan een 
bijdrage leveren aan het droog 
houden van het laaggelegen 
gebied in de driehoek tussen 
Groningen, Ten Boer en Bedum.

WANDELING DOOR 
GARMERWOLDE VAN 1834
De routebeschrijving is af 
te halen bij de kerk en de 
melkfabriek
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00 
Ben je benieuwd hoe 
Garmerwolde er in 1834 uitzag? 
Op Open Monumentendag 
kun je een wandelroute volgen 
langs gebouwen die er toen 
ook al stonden. Hoe staan ze 

er tegenwoordig bij? En waar 
dienden ze vroeger voor? 

LELLENS

KERK LELLENS
BORGWEG 17 LELLENS
ZATERDAG 10.00 - 17.00 
Prikkelarm monument

TEN BOER

HOUTZAAGMOLEN DE 
BOVENRIJGE
BOLTWEG 18A TEN BOER
ZATERDAG 9.00 - 14.00
Achtkante stellingmolen 
die dienst heeft gedaan als 
poldermolen, pelmolen, 
korenmolen én zaagmolen. 

KLOOSTERKERK TEN BOER
KERKPAD 3 TEN BOER

ZATERDAG 10.00 - 17.00, 
ZONDAG 12.00 - 17.00 

KORENMOLEN  
WIDDE MEULN
BOLTWEG 16 TEN BOER
ZATERDAG 13.00 - 17.00 
Bezoek De Widde Meuln en zie 
de molen draaien en malen. 
De molengidsen en molenaars 
kunnen je alles vertellen over 
dit prachtig cultureel erfgoed, 
de historie van de molen en 
het malen van graan. Tevens 
is er een molenmuseum bij 
de molen.

TEN POST

KORENMOLEN  
DE OLLE WIDDE
EESTUMERWEG 37 TEN 
POST
ZONDAG 12.00 - 18.00
Witte ronde stellingmolen in 
Ten Post. Bij voldoende wind 
draait de molen.

THESINGE

GEREFORMEERDE KERK 
MOLENWEG 11 THESINGE
ZATERDAG 10.00 - 17.00

KLOOSTERKERK THESINGE
KAPELSTRAAT 2 THESINGE
ZATERDAG EN ZONDAG, 
10.00 - 17.00 
De kerk van Thesinge 
is een eenvoudig maar 
indrukwekkend overblijfsel 
van een grote abdijkerk. 
De kerk was onderdeel van 
het Benedictijnenklooster 
Germania. In het lijkhuisje van 
de kloosterkerk - misschien 
wel het kleinste museum van 
Nederland - wordt het verhaal 
van het klooster verteld. 1 
persoon tegelijkertijd!
Expositie Fotogroep 
Garmerwolde. Er is een 
selectie van oud en nieuw werk 
te bewonderen.

KORENMOLEN GERMANIA
MOLENWEG 11 THESINGE
ZATERDAG 10.00 - 17.00

SMEDERIJMUSEUM 
SMIDSHOUK
KAPELSTRAAT 16 
THESINGE
ZATERDAG 10.00 - 17.00 

WITTEWIERUM

KERK WITTEWIERUM
KERKHORN 4 
WITTEWIERUM
ZATERDAG 15.00 - 17.00, 
ZONDAG 10.00 - 17.00 
Tentoonstelling KAT van negen 
beeldend kunstenaars

WOLTERSUM

HOUTZAAGMOLEN FRAM
KOLLERIJWEG 5 
WOLTERSUM
ZATERDAG 13.30 - 17.00
ZONDAG 14.00 - 17.00

KERK WOLTERSUM
KERKPAD 4 WOLTERSUM
ZATERDAG EN ZONDAG, 
11.00 - 17.00 
Schilderijententoonstelling 
met landschaps- en 
zeegezichten - Hanna van Wel
Fototentoonstelling met 
natuur- en vogelfoto’s - Theo 
Verhoeven


