SCHOONHOVEN ZILVERSTAD
Schoonhoven is al eeuwenlang bekend als Zilverstad en is een
uniek centrum van zilverambacht, -industrie en -kunst. Naast
de Vakschool Schoonhoven als enige zilveropleiding van ons
land, is zilver ook nu nog overal in de binnenstad terug te
vinden.

A Nederlands Zilvermuseum (Kazerneplein 4)
Natuurlijk een ‘must’ tijdens je bezoek aan de Zilverstad:
het enige zilvermuseum van Nederland met de grootste
collectie Nederlands zilver ter wereld. Met o.a. interactieve
dinertafel, zilverlab en zilversmederij.
B Juwelier Rikkoert met EDELambachtshuys (Haven 1-13)
Sinds 1876 is familiebedrijf Rikkoert uitgegroeid tot een
uniek juweliersbedrijf met internationale allure. De zes
grachtenpanden zijn - mét de oude Joodse synagoge toonaangevend aan de Haven. In de synagoge, sinds 1952
omgedoopt tot EDELambachthuys, vind je ’s-werelds
grootste museale privécollectie Schoonhovens zilver. In de
galerie vind je moderne sieraden van eigen collecties en
grote merken, groot zilverwerk en klokken.
C Galerie Meesters van de Zilverstad (Wal 3)
De imposante Veerpoort bij de ingang van de stad is
tegenwoordig weer toegankelijk voor publiek. Zoek je een
sieraad van een goudsmid opgeleid in Schoonhoven? Hier
bewonder en koop je van wisselende collecties sieraden,
vervaardigd door oud-studenten van Vakschool
Schoonhoven. In de galerie vind je tevens het werk van
kunstschilder Titus Meeuws.

D Goud- en Zilversmeden
Schoonhoven kent tientallen juweliers en aterliers van goud-,
zilver- en edelsmeden. Een aantal ervan is (op afspraak) open
voor publiek:
D1 - Artis Causa (Haven 69) – open op afspraak
D2 - Atelier Q (Veerstraat 1D) – open wo-za
D3 - Goudmederij Fijn (Varkensmarkt 4) – open ma-vr
D4 - Hemels Goud (Varkensmarkt 4) – open ma-vr
D5 - Goudsmederij Goedbloed (Doelenplein 1) – open wo-za
D6 - Marjon Kappers Edelsmederij (Haven 10) – open di-za
D7 - Rikkoert Schoonhovens Silverhuys (Haven 1) – open ma-za
D8 - Atelier en galerie De Vaal (Haven 70A) - open di-za

D9

- Smederij de Goudmeule (Zilverwerkplaats in het Zilvermuseum)

D10 - MEIRERDESIGN (Zilverwerkplaats in het Zilvermuseum)

D11 - PASSÌ Galerie (Jan Kortlandstraat 2) - open op afspraak
D12 - A. Duhen Juwelier/Goudsmid (Lopikerstraat 36) - open di-za
D13 - Body Art Jewelry (Koestraat 112)

C - Galerie Meesters van de Zilverstad - open wo-za
F - Zilver aan de Lek (Havenstraat 47A) - open ma-za

LUNCH, BORREL & DINER
Fijnproevers kunnen goed terecht in Schoonhoven. In voor
een hippe koffiebar, trendy eetcafé of chique restaurant?
Of gewoon een lekker gebakje of biertje op een zonnig
terras? Je vindt het allemaal in Schoonhoven.

E Zilveren Zwanen Met bloemen versierde ‘Zilveren
Zwanen’ werden door kunstenares Karin Lucardi gemaakt
voor een bezoek van Koningin Máxima en drijven 's zomers
op het water van de Haven.

F Monumentale zilversmidswerkplaatsen (Havenstraat 47A)
Twee monumentale zilversmidswerkplaatsen, gelegen in een
prachtige binnentuin en tevens de oudste van Schoonhoven.
De werkplaatsen zijn sinds 1928 in de familie en aldoor in
gebruik. Momenteel werkt hier de derde generatie: Marianne
Klarenbeek vanuit Zilver aan de Lek. Je kunt hier terecht om
iets van zilver aan te schaffen of zelf iets komen maken van
dit prachtige edelmetaal.
G Vakschool Schoonhoven (Meester Kesperstraat 10)
Net buiten het centrum en het overbruggen van de
afstand (1 km) zeker waard: Vakschool Schoonhoven. Al
meer dan 125 jaar wordt hier - uniek in Nederland - het
ambacht doorgegeven aan een nieuwe generatie goud- en
zilversmeden, uurwerktechnici en juweliers. Binnenlopen
mag altijd. Zelf het vak ontdekken? Volg een introductieworkshop Goudsmeden.
Zilverrotondes Bewonder de kunst op de vijf Zilverstadrotondes!
Meestertekens
Kijk tijdens je wandeling ook goed naar de bijzondere tegels
in Schoonhoven. Door de hele stad heen, op ruim 80
plekken, vind je stoeptegels met daarop gegraveerde
meestertekens. Het meesterteken is het teken waarmee elke
zelfstandig werkende goud- en zilversmid zijn of haar werk
signeert. Het staat garant voor absolute vakkwaliteit.
Volg deze Silver Walk of Fame en ontdek de verhalen van
goud- en zilversmeden die van Schoonhoven de Zilverstad
maakten.
Meer informatie vind je in de folder Meestertekens in
Schoonhoven.

zilver.inschoonhoven.nl

VOOR HET EERST IN SCHOONHOVEN
In het schilderachtige Schoonhoven zetten creativiteit,
zilver en het rijke verleden de toon. Dankzij de strategische ligging aan de oevers van rivier de Lek en de
unieke zilverindustrie is Schoonhoven al eeuwenlang
populair. Slenter door de straatjes van de oude vestingstad, ontdek het zilver, proef lokale lekkernijen, ga
shoppen en ontmoet de locals.

Welkom IN

SCHOONHOVEN

SHOP TILL YOU DROP
Met ruim 100 winkels vind je in Schoonhoven altijd wat je
zoekt! Elke laatste zondag van de maand (13-17u) is het
winkelzondag. Tip! Op woensdagochtend (8-13u) is er
weekmarkt op het Doelenplein.
winkelen.inschoonhoven.nl

EVENEMENTEN
Met bijna 200 evenementen bruist Schoonhoven het hele
jaar door. Grote evenementen zijn:
Lekkerr in het Park (mei/juni)
Nationale Zilverdag (Tweede Pinksterdag)
Springerparkconcerten (eerste zondag van juni, juli en augustus)
Nazomerfestival (eind augustus t/m eind september)
Oude Haven Concert (laatste zaterdag van augustus)
City Beats (eerste weekend van september)
Bartholomeusdag (laatste zaterdag van september)
Sint! In Schoonhoven (vanaf sintintocht t/m 5 december)
Winter Zilverstad (6 t/m 31 december)
Nacht van het Zilver (half december)

BEZOEKERSINFO
VVV Schoonhoven (in Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4) open: di-za (11.00-17.00 u), zo (12.00-17.00 u)
En ruim 30 Info Points bij winkels, horeca en zilversmeden.
GRATIS PARKEREN
In Schoonhoven is parkeren gewoon gratis. Tip! Parkeer
op P1/P2, vanaf hier wandel je door de imposante
Veerpoort direct het centrum in.

Wist je dat Schoonhoven ook een prima begin- en
eindpunt is om de Krimpenerwaard te ontdekken?
Kijk voor meer informatie op: indekrimpenerwaard.nl
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Watertoren (Bij de Watertoren 25)
In de volgens kenners mooiste watertoren van Nederland,
kun je tegenwoordig slapen. Deze Monument & Bed is een
unieke beleving!

WELKOM IN SCHOONHOVEN
Deze highlights leiden je door de prachtige oude binnenstad en inspireren je met must-sees en leuke adressen.
Ontdek het beste van Schoonhoven!
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Argentum (Schoonhovens eigen bier)
verkrijgbaar bij horeca en sommige winkels
Gekruide Schoonhovense Fonteijnkoek
bij Bakkerij Kok (Haven 57)
Lekwater (Schoonhovense likeur)
bij Wijnkoperij Huub Oostendorp (Albr. Beylinggracht 44)
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Wandelen in Schoonhoven
Tijdens een wandeling ontdek je de leukste plekjes van de
Schoonhovense binnenstad. Bij de VVV en ruim 30
informatiepunten bij winkels, edelsmeden of horeca vind
je een folder met leuke wandelroutes.
Tip! Wandel Schoonhoven door met een gids en kies voor
een themawandeling! Zo verzorgt Stichting Stadswandeling
Schoonhoven een Zilverwandeling.
groepen.inschoonhoven.nl

SCHOONHOVENSE LEKKERNIJEN
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Olivier van Noort (Buiten de Veerpoort)
Ontdekkingsreiziger Olivier van Noort voer als eerste
non-stop de wereld rond en begon zijn reis in Schoonhoven.
De stoere zeevaarder aanschouwt nu trots de scheepvaart op
de Lek.
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Vestingkwartier (Veerstraat/Scheepmakershaven)
Achter de aarden wallen met kanonnen aan rivier de Lek,
herleeft in het Vestingkwartier de roemruchte historie van
Schoonhoven als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. Struin rond, lees verhalen, maak een ommetje of drink
een vestingbiertje. Info: vestingstad.inschoonhoven.nl

Met de pont (Veerstoep)
Koop een kaartje voor de veerdienst die Schoonhoven met
de Alblasserwaard verbindt. Gek op wandelen of fietsen?
Aan de overkant ligt de vesting Nieuwpoort.
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Cultureel hart van Schoonhoven (Het Klooster 5)
In het gezellige Arto Theater kun je het hele jaar terecht voor
uiteenlopende voorstellingen.
Info: evenementen.inschoonhoven.nl
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Springerpark (Ingang Wal)
Even ontspannen wandelen door het Springerpark! 's Zomers
kun je hier geweldig picknicken en zijn er bij de muziektent
leuke evenementen. Info: muziektent.inschoonhoven.nl

Sint Bartholomeuskerk (Haven 84)
De toren van de Grote of Sint Barthomoleuskerk staat
schever dan de toren van Pisa. In de kerk vind je de grafsteen
van ontdekker Olivier van Noort. In de zomer is het gebouw
vaak open voor bezichtiging. Tip! Bezoek het 16e eeuwse
doxaal in de kerk, uniek in de Benelux.
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Stadhuis (Haven 37)
Het oudste nog in gebruik zijnde stadhuis van Nederland.
Sinds 1452 wordt Schoonhoven hier bestuurd. Het carillon
klinkt ieder kwartier, op woensdag (13 u) en zaterdag (10 u)
geeft de stadsbeiaardier een concert.

Meest pittoreske plekje (Oude Haven)
De plek waar kooplui hier vroeger hun vracht ontscheepten,
kun je nu per kano ontdekken. Vanaf de Grote Gracht vaar je
zelfs onder de Waag door. In september klinkt hier het
Oude Haven Concert.
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