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‘Boeren, burgers en buitenlui’ centraal tijdens Open Monumentendag 2017 in Limburg  
Vele activiteiten en geopende monumenten in Limburgse steden en dorpen 

 
In het weekend van 9 en 10 september is het Open 
Monumentenweekend. Er zijn dan talrijke prachtige 
monumenten in Limburg (en de rest van Nederland) 
gratis toegankelijk. Open Monumentendag is dé kans om 
een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. 
Dit jaar is het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’, van 
oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de 
aandacht van het publiek trok. Hiermee was iedereen 
genoemd: de bewoners van stad en land plus 
rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het 
thema is verbonden met vele gebouwen en 
monumenten: o.a. boerderijen, melkfabrieken, 
bakhuizen, molens en brouwerijen. In bijna alle 
Limburgse gemeenten is een speciaal programma 

samengesteld. Zo zijn bijvoorbeeld veel oude hoeves geopend voor publiek, worden speciale 
rondleidingen en workshops gegeven en zijn exposities samengesteld rondom het thema van Open 
Monumentendag 2017. Kijk op www.openmonumentendag.nl/limburg voor het programma in deze 
provincie. 
 
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, 
georganiseerd om de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te 
vergroten. Duizenden monumenten in Nederland zijn dat weekend gratis toegankelijk voor publiek, 
hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van Nederland. De Open 
Monumentendag is onderdeel van de European Heritage Days. Op vrijdag 8 september is er ook een 
Open Monumenten Klassendag waarbij basisscholieren monumenten in hun eigen omgeving kunnen 
bezoeken.  
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Noot voor de redactie: 
Een overzicht van de hoogtepunten van Open Monumentendag in Limburg vindt u in de bijlage. 
Foto: Van Akenweg 84 in Maastricht 
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