
Informatie over openstellingen en activiteiten ook op www.derondevenen.nl en www.openmonumentendag.nl
Informatie en inspiratie over Floral Art in De Ronde Venen in de speciale routefolder en op www.facebook.com/floralartroute/

Programma De Ronde Venen
Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

Fietsen langs Floral Art kunstwerken en landmarks: bij 4* forten en 2* batterijen in De Ronde Venen
Fiets mee, ontdek de forten en de unieke bloemkunstwerken op de Stelling van Amsterdam.
Extra: versierde fietsenparade, start zaterdag 9 september om 13.00 uur op Fort Abcoude. De mooist versierde fiets verdient een prijs!

monument openingstijden activiteiten

Fort bij Abcoude *
Molenweg 19, Abcoude

zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

•	  Zaterdag 11.00 uur opening Floral Art Route door burgemeester Maarten Divendal, met live performance 
van floral artist Pim van den Akker

•	  Zaterdag 13.00 uur startschot versierde fietsenparade door wethouder David Moolenburgh
•	  Gidsen van Stichting Fort Abcoude laten de gebouwen en de natuur op het fort zien (laatste start 16.00 uur)
•	  Demonstraties kanonschieten door de Saluutbatterij Amsterdam, elk uur tijdens de rondleiding 
•	  Floral Art kunstwerk van Pim van den Akker, doorlopend te zien op het fortterrein

Batterijen aan ’t Gein *
Gein-Zuid, bij de molen

zaterdag 
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Floral Land-art kunstwerk van Dick Lubbersen  (doorlopend te zien)

Batterijen Liniedijk *
Velterslaan, Abcoude

zaterdag 
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

•	  Floral Art landmark van floral designer Denise Collignon (doorlopend te zien) 
•	  Natuurschilderijen van Piet Mondriaan, geplaatst door Cultuurhuis Abcoude (doorlopend te zien)

Fort Nigtevecht *
Velterslaan 1
Abcoude

zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

•	  Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur rondleidingen met een gids van Natuurmonumenten 
•	  Expositie van fotograaf Edith Gerritsma: ‘bevroren in de tijd’
•	  Floral Art workshops, doorlopend; deelname €30, zie www.fortnigtevecht.nl
•	  Floral Art kunstwerk: ‘golf van wilgentenen’, door Piet Hein Spieringhs, doorlopend te zien op het fortterrein 
•	  Floral Art landmark door Denise Collignon, doorlopend te zien op het fortterrein

Fort in de Botshol *
via Botsholsedwarsweg bij 
13, Waverveen

zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Een Floral Art landmark van Denise Collignon, te bekijken op de parkeerplaats van Natuurmonumenten in het       
natuurgebied Groot-Mijdrecht, Botsholsedwarsweg t/o nr. 13 (het fort zelf is niet toegankelijk)

Fort aan de Winkel *
Winkeldijk 16 Abcoude

zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Een Floral Art landmark van Denise Collignon, te bekijken vanaf de weg (het fort zelf is niet toegankelijk)

Fort Waver-Amstel 
Waverdijk 19, Waverveen

zaterdag 11.00 - 17.00 uur Van 11.00 tot 16.00 uur rondleidingen door gidsen van Natuurmonumenten

Dorpskerk Abcoude 
Kerkplein 45, Abcoude

zaterdag
zondag

13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur

•	  Vleugelbespeling, door Else Sterk en Pim Witvrouw (beiden Abcoude) op diverse tijdstippen
•	  Voor de kinderen: een speurtocht door de kerk (doorlopend)

H.H. Cosmas en 
Damianuskerk 
Kerkstraat 23, Abcoude

zaterdag
zondag 

13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur

•	  Bezichtiging van het gebouw, verhalen over de kerk 
•	  Puzzeltocht (aan de hand van een beschrijving)
•	  Orgelspel op diverse tijden 

Dorpskerk Baambrugge 
Dorpsstraat 2

zaterdag 10.00 - 16.00 uur Doorlopende bezichtiging van de recent gerestaureerde kerk

Geref. kerk ‘Postwijck’ 
Rijksstraatweg 29                    
Baambrugge

zaterdag 12.00 - 17.00 uur •	 Bezichtiging van het gebouw, verhalen over de kerk en het orgel
•	  Orgelbespeling op diverse tijden

H.H. van Jezuskerk 
Kerklaan 2 
Vinkeveen

zaterdag 10.00 - 17.00 uur •	 Torenbeklimming op diverse tijden, ver uitzicht vanaf de torentrans over dorp Vinkeveen en de plassen
•	  Rondleidingen door de recent gerestaureerde kerk
•	  Orgelspel, diverse tijden door diverse organisten

Gemaal De Ruiter
Demmeriksekade 5
Vinkeveen

zondag 10.00 - 16.00 uur •	  Rondleidingen door het gemaal
•	  Wandelen door de polder en over het Bellopad naar Het Spoorhuis Vinkeveen (ca. 45 minuten, terug per 

boot, met de bus of lopend)
•	  Varen naar Het Spoorhuis (vooraf aanmelden via info@spoorhuis.nl) met onderweg verhalen van Klaas de 

Pater. Terug wandelen naar het gemaal
Het Spoorhuis
(voormalig stationsgebouw)
Demmerik 68 
Vinkeveen

zondag 10.00 - 16.00 uur •	  11.00 - 11.30 uur: lezing Droge voeten in Vinkeveen, de geschiedenis van het waterbeheer, door water-
schapsarchivaris Jan Blom. Vooraf aanmelden via info@spoorhuis.nl 

•	  Wandelen over het Bellopad en door de polder naar Gemaal De Ruiter  
(ca. 45 minuten, terug per boot, met de bus of lopend)

•	  Varen naar Gemaal De Ruiter (vooraf aanmelden via info@spoorhuis.nl) met onderweg verhalen van Klaas 
de Pater. Terug wandelen naar het Spoorhuis

Veenmolen
Oudhuijzerweg 109
Wilnis

zaterdag 10.00 - 16.00 uur Bij de versierde, draaiende molen zijn diverse activiteiten voor jong en oud:
•	  Rondleidingen door de molen en live beelden vanuit de kap
•	  Fietsen langs diverse molens in de omgeving: route te koop 
•	  Pannenkoekjes en kniepertjes bakken en proeven. Kruidkoek proeven

Ontmoetingskerk 
Dorpsstraat 20 
Wilnis

zaterdag 10.00 - 16.00 uur •	  Expositie rond het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ - in samenwerking met Poldermuseum Waverveen
•	  Najaarsmarkt in de Dorpsstraat, met diverse activiteiten voor jong en oud
•	  Rondleidingen door de kerk en expositie maquette van Wilnis in de jaren ’50

H. Johannes de Doperkerk 
Driehuisplein 1 
Wilnis
(grens Mijdrecht)

zaterdag 10.00 - 16.00 uur •	  Doorlopend bezichtiging, rondleidingen (ca. 45 min.) en een leuke speurtocht voor de kinderen 
•	  10.15 uur solozang door Nico van der Vliet, met een bijzondere ode aan de fraaie kerktoren
•	  10.45 uur onthulling monumentplaquette (informatiepaneel) door George Reurings, voorzitter Vrienden van 

het Monument Johannes de Doper
•	  Miniconcerten: 11.00 - 11.45 uur Trio Centella (zang/harp/dwarsfluit), 14.00 - 14.45 uur Trio Nostalgia (zang) 
•	  10.00 en 11.30 uur orgelbespelingen
•	  Bekijken van het Maarschalkerweerd-orgel van binnen, verkoop artikelen voor het orgelrestauratiefonds
•	  Beklimming van de toren, in groepen van 6-8 personen, doorlopend vanaf 10.15 uur (duur ca. 45 min.)
•	  Videopresentatie bijzondere kenmerken van het monument, doorlopend
•	  Expositie eeuwenoude kerkelijke zilverschatten in de doopkapel

N.H. Kerk, 
Kon. Julianastraat 23 Wilnis

zaterdag 10.00 - 16.00 uur •	  Bezichtiging van de kerk
•	 Orgelbespeling

Museum De Ronde Venen  
Herenweg 240 
Vinkeveen

zaterdag 10.00 - 16.00 uur Première: presentatie van de plannen voor een vernieuwd museum De Ronde Venen. Er zijn schetsen voor 
het nieuwe museum op het terrein Van Jachthaven Borger en bestuursleden van het museum lichten 
de plannen toe.  
De presentatie is in de rode loods op het terrein (doorlopend), het museum zelf is niet opengesteld.


