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Beschrijving: 

Deze beschrijving bevat drie verschillende routes. 

Route I is een korte fietsroute door Zevenhuizen en eindigt bij het begin/eindpunt van 

route II en het beginpunt van route III. Route I fietst u in ongeveer 15 minuten. Deze 

route kan men natuurlijk ook wandelend afleggen. 

U kunt er voor kiezen route II of route III te fietsen. Natuurlijk kunt u ook zowel route II 

als route III fietsen. 

Route II start bij het spoor (A12), via het fietspad langs de A12, over de Bredeweg, door 

Moerkapelle en keert vervolgens over het Noordeinde terug naar het spoor (A12). 

Route II fietst u in ongeveer 1 uur. 

Route III start bij het spoor (A12) en loopt via de Molenweg, de Rottekade en de 

Vlietkade naar Oud Verlaat om vervolgens via de Wollefoppenweg, de Groeneweg en 

de Zuidplasweg te eindigen in Zevenhuizen. Route III fietst u in ongeveer 1½ uur. 
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Fietsroute I 

U start vanaf het gebouw van Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle aan de 

Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen. Vanaf het terrein slaat u linksaf het fietspad aan de 

Tweemanspolder op. Ter hoogte van het bord "Zevenhuizen-Moerkapelle” ziet u: 

1. Potentieel gemeentelijk monument Tweemanspolder 2 (rechts) een boerderij van het 

langhuistype, gebouwd in 1899 in een traditioneel ambachtelijke stijl. 

Na enige tijd gaat u linksaf over een wandel- en fietsbrug, u passeert een voetpad en 

fietst met de bocht naar links tot het einde van het fietspad. Hier slaat u rechtsaf de 

Eendrachtsweg op. 

2. Rijksmonument Eendrachtsweg 1 (rechts) boerderij "Voorzorg". De boerderij is van het 

langhuistype en in fasen gebouwd vanaf 1895. 

Architectonisch en typologisch vertoont de boerderij verwantschap met de uit dezelfde periode 

stammende boerderij aan de Eendrachtsdijk 4. 

Aan het einde van de Eendrachtweg slaat u rechtsaf de Burg. Boerstraat op. Deze straat gaat 

vrijwel direct over in de Schielandsingel en daarna in de Wethouder Kreftlaan. Aan uw 

rechterhand passeert u De Beuk en u ziet aan uw rechterhand: 

3. Rijksmonument Eendrachtsdijk 4 (rechts) boerderij "Land Kanaän". De boerderij van het 

langhuistype is gebouwd in 1898, ter vervanging van een op dezelfde plaats gelegen en 

afgebrande boerderij. Het zomerhuis is ouder en dateert nog van voor genoemde brand 

(tweede helft 19e eeuw). 

Vervolgens fiets u door tot aan de kruising met de Dorpsstraat. Hier eindigt de Wethouder 

Kreftlaan en gaat over in de Noordelijke Dwarsweg. U gaat links de Dorpsstraat in. In de 

Dorpsstraat ziet u de volgende objecten: 

4. Direct op de hoek in de Dorpsstraat bevindt zich rijksmonument Dorpsstraat 37 (links) een 

boerderij uit de 17de eeuw, onder een rieten wolfdak, vanaf 1788 in gebruik als smederij, in 

2013/2014 gerenoveerd tot woning. 

5. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 120 (rechts) een woonhuis met het karakter van een 

herenhuis. Het woonhuis is gebouwd tussen 1852 en 1862 met gebruikmaking van een oudere 

achtergevel. Het woonhuis valt op door de hoogte van twee bouwlagen en de opvallende 

vormgeving met neoclassicistische elementen.  

6. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 142 (rechts) een woonhuis. Het woonhuis is gebouwd 

rond 1860 en circa 1910 ingekort en voorzien van een nieuwe voorgevel met een opvallende en 

zorgvuldige detaillering in de traditie van de Jugendstil. 

7. Rijksmonument Dorpsstraat 170 (rechts) de Hervormde kerk. De tweebeukige kerk, in 

oorsprong omstreeks 1500 en herbouwd met gebruikmaking van gedeelten van het gotische 

muurwerk na een brand in 1699, welke herbouw in 1701 gereedkwam. Eenvoudige, gepleisterde 

toren, omstreeks 1500, met hoge, in 1967 vernieuwde spits, opgaand van een boogfries. 

8. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 105-107 (links) een in oorsprong 17de, dan wel 18de 

eeuwse herberg. De herberg is tegenwoordig in gebruik als café, welke aan het einde van de 

18de, dan wel het begin van de 19de eeuw een nieuwe voorgevel heeft gekregen in een traditioneel 

ambachtelijke stijl met elementen uit het neoclassicisme. Het pand behoort tot de oudste 

bebouwing van het dorp. 

9. Rijksmonument Dorpsstraat 139 (links) de Vrijzinnig Hervormde kerk. De in eclectische stijl 

vormgegeven kerk met bijbehorend hekwerk is in 1766 gebouwd voor de Vereniging van 

Vrijzinnig Hervormden ter vervanging van een 17de eeuwse kerk, die weer een opvolger was van 

een in 1652 verbrande houten kerk, gebouwd na de Dordtse Synode t.b.v. de Remonstranten. 

10. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 157 (links) een arbeiderswoning, nabij de Catgesbrug. 

De woning uit de tweede helft van de 19de eeuw, is gebouwd in en sobere, traditioneel 

ambachtelijke bouwtrant. 

11. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 212 (rechts) een in opdracht van de heer H. Paul in 
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1924 gebouwde woonhuis vertoont de typische vormgeving van de sobere baksteenarchitectuur 

uit het interbellum. In 2013 is de woning gerenoveerd en is achter het woonhuis een moderne 

contrasterende aanbouw gekomen. Het huis is opvallend gelegen naast de Catgesbrug (ook wel 

Katjesbrug genaamd) in het centrum van Zevenhuizen. 

U verlaat de Dorpsstraat en fietst rechtdoor het Noordeinde op. Aan het Noordeinde bevinden 

zich links de volgende objecten: 

 

12. Gemeentelijk monument Noordeinde 1 (links) boerderij "Bijna". Het woonhuis uit 1899 in 

traditioneel ambachtelijke stijl is voor een ouder bedrijfsgedeelte uit 1852 gebouwd. De T-vormige 

plattegrond was in Rijn- en Schieland tot het begin van de 20ste eeuw een traditioneel vrij gangbare 

plattegrondvorm. 

13. Gemeentelijk monument Noordeinde 49 (links) boerderij "Elisabeth hoeve". De boerderij met het 

typisch streekeigen element van het aangebouwde zomerhuis is gebouwd in de periode 1904-1908. 

Volgens de gevelsteen in de linker zijgevel wordt melding gemaakt van de 1ste steenlegging door de 

heer H. van der Pol op 19 juni 1908. In de geveltop meldt een ronde stichtingsteen het jaartal 1904. 

De bijzondere en opvallende vormgeving en materiaalgebruik van de boerderij is een mengeling van 

elementen uit de Chaletstijl en de Jugendstil. 

Hier eindigt fietsroute I. 

Voor gemotoriseerd verkeer maakt het Noordeinde een bocht naar rechts. Fietsen kunnen 

rechtuit over het fietspad verder gaan met fietsroute II. 

 

Fietsroute II 

Aan het eind van het Noordeinde gaat u verder over het fietspad onder het spoor door en 

verder door de tunnel onder de A12. Na de tunnel slaat u rechtsaf het fietspad langs de A12 

op. Dit fietspad volgt u tot de Noordelijke Dwarsweg. Hier slaat u linksaf richting de kruising 

Noordelijke Dwarsweg - Bredeweg. Hier slaat u linksaf het fietspad langs de Bredeweg op. 

Aan de Bredeweg bevinden zich de volgende objecten: 

15. Rijksmonument Bredeweg 94 (direct links) een boerderij gebouwd in de laatste kwart van de 

19de eeuw door een notaris uit Gouda als herenboerderij om te rentenieren, bestaande uit een deels 

dwars geplaatst woonhuis in eclectische stijl en een driebeukig langsdeel als bedrijfsgedeelte in 

ambachtelijk traditionele stijl. Het woongedeelte is vormgegeven als een stadswoonhuis. 

16. Gemeentelijk monument Bredeweg 82 (links, verscholen achter bomen) een boerderij van het 

langhuistype, is gebouwd in 1862 in een traditioneel ambachtelijke stijl met eclectische elementen. 

Omstreeks 1900 werden, weinig voorkomende, glazen luiken aangebracht. In de jaren vijftig van de 

20ste eeuw is de rechter zijgevel verbouwd.  

U fietst verder over de Bredeweg richting Moerkapelle. Na enige tijd passeert u de Van 

Hasseltweg. 

17. Gemeentelijk monument Bredeweg 65 (rechts) boerderij "Hasselthoeve" blijkens een 

stichtingsteen in 1936 in opdracht van de familie Van Hasselt gebouwd. De boerderij is vormgegeven 

in de stijl van de sobere baksteenarchitectuur uit de interbellumperiode en sluit qua type aan bij de 

Vlaams-Zeeuwse schuurgroep. Kenmerkend voor deze niet streekeigen boerderij is het vrijstaande 

woonhuis en de relatief grote schuur. 

 

U fietst verder richting Moerkapelle, rechts passeert u de Ambachtstraat en de Zuidplasstraat. 

Bij de kruising Bredeweg - Julianastraat slaat u rechtsaf de Julianastraat in. Na enige tijd ziet 

u aan uw rechterhand een speeltuintje. Bij de wegversmalling slaat u linksaf en fietst u de 

dijk op. Boven aan de dijk slaat u linksaf de Oranjestraat in. Na enige tijd ziet u aan uw 

rechterhand de Nassaustraat. 

18. Gemeentelijk monument Oranjestraat 1 (rechts, verscholen achter bomen) woonhuis "Moerdijk" 

is gebouwd in de jaren '20 van de 20ste eeuw in een voor het interbellum karakteristieke bouwtrant, 

die geïnspireerd is op het expressionisme en de art deco met als kenmerken een geometrische 

opbouw met een heldere vlakverdeling tussen bakstenen gevels en muuropeningen. 
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Rechts passeert u de Nassaustraat. De Oranjestraat gaat over in de Moerdijkstraat. Bij de 

kruising Moerdijkstraat - Dorpsstraat slaat u rechtsaf. In de Dorpsstraat ziet u de volgende 

objecten: 

19. Rijksmonument Dorpsstraat 15 (rechts) de Nederlands Hervormde Kerk. Een bakstenen zaalkerk 

uit 1662 met rondboogvensters. Eenvoudige toren met vierkante bakstenen klokkengeleding en 

kleine naaldspits. Gerestaureerd in de periode 1951-1956 en in 1992. 

20. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 6/8 (links) boerderij "Ouders Vrucht" van het langhuistype 

en een vrijstaande schuur. Beide onderdelen liggen in het centrum van Moerkapelle en zijn gebouwd 

in een traditioneel ambachtelijke stijl. 

21. Gemeentelijk monument Dorpsstraat 2 (links) een boerderij van het langhuistype. De boerderij 

is gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl met kenmerken uit de overgangsarchitectuur. De 

boerderij is tegelijkertijd met Dorpsstraat 6/8 tot stand gekomen, nadat een brand in augustus 1905 

een deel van het dorpscentrum in de as had gelegd. In 2005 volgde een renovatie en is het pand 

verdeeld in 5 wooneenheden. 

U fietst rechtdoor richting de Herenweg (verlengde Dorpsstraat). Hier ziet u de volgende 

objecten: 

22. Gemeentelijk monument Herenweg 33 (links) boerderij "Agricultura" gebouwd na de brand van 

1905, afgeleid van een boerderij op Oosterland. Een boerderij met een hier niet gangbaar Zeeuws 

schuurtype 

23. Rijksmonument Herenweg 54 (rechts) boerderij "Stolpenburg" gebouwd omstreeks 1660 als 

Noord-Hollandse stolpboerderij. 

Wanneer u ter hoogte van de Stolpenburg naar links kijkt kunt u een glimp opvangen van: 

24. Gemeentelijk monument Noordelijk 5 (links) "'t Land van Belofte", een boerderij die kort na de 

droogmaking van de polder De Honderd Morgen of Wilde Venen in 1655 is gesticht. Opdrachtgever 

was Johan Herrewijn jr., een koopman uit Haarlem. Hij was, evenals zijn vader, als speculant 

betrokken bij de droogmaking van dit nieuwe land. In de beginfase werden door de grondeigenaars 

nog vier andere boerderijen gebouwd, waaronder "Stolpenburg". Beide boerderijen behoren tot de 

oudst bewaard gebleven bebouwing van Moerkapelle. 

U fietst terug richting Moerkapelle. Ter hoogte van Herenweg 47 slaat u rechtsaf een landweg 

in. Dit weggetje eindigt bij een boerderij. Hier slaat u linksaf en wandelt u door een weiland, 

via wildroosters komt u op de Rottedijk. Aan deze dijk bevinden zich zes voormalige molens. 

Links ziet u achtereenvolgens: 

25. Rijksmonument Rottedijk 16 een incomplete molen. Een als grondzeiler uitgevoerde achtkante 

bovenkruier met de naam "Molen No. 6" is omstreeks 1650 gebouwd en was ingericht als 

ondermolen van de polder "De Honderd Morgen". Dit is de oudst bestaande, als zodanig gebouwde 

vijzelmolen ter wereld. De molen maakt samen met "Molen No. 5" (Rottedijk 14) deel uit van een 

bijzondere tweedeling vijzelgang. 

In de Tweede Wereldoorlog kreeg de incomplete molen een functie als luchtwachtpost en werd een 

meter verhoogd. 

26. Rijksmonument Rottedijk 14 een molenromp. Een wipmolen met de aanduiding "Molen No. 5". 

Vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de 17de  eeuw (1623) als poldermolen voor de toen 

nog niet verveende polder. Na het uitvenen rond 1651 ingericht als bovenmolen van een tweegang 

vijzelmolens. Alle wipmolens in Schieland zijn verloren gegaan. Alleen de complete ondertoren van 

"Molen No. 5" (bovenmolen) resteert nog. 

U fietst tot de brug over de Rotte en gaat linksaf. Onderaan de helling houdt u rechts aan 

richting de Moerkapelse Zijde. Omdat u hier niet mag afslaan stopt u. Ter hoogte van de 

kruising Rottedijk - Moerkapelse Zijde ziet u rechts voor u: 

27. Gemeentelijk monument Moerkapelse Zijde 25 een woonhuis met schuur uit het derde kwart 

van de 19de eeuw met een agrarisch karakter. Reeds in de 19de eeuw was hier een molenmakerij 

gevestigd. Beide complexonderdelen zijn gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl. Het erf 

wordt aan de straatzijde afgesloten door een smeedijzeren hek. 
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U keert weer terug naar het fietspad om dit te vervolgen richting Moerkapelle. Aan het einde 

van het fietspad slaat u rechtsaf. U fietst over het Westland. Vervolgens slaat u linksaf en 

fietst u over de Moerkapelse Zijde richting de kruising Dorpsstraat - Moerkapelse Zijde - 

Noordeinde. Hier slaat u rechts af en fietst u over het Noordeinde richting Zevenhuizen. Aan 

het Noordeinde bevinden zich de volgende objecten: 

28. Potentieel gemeentelijk monument Noordeinde 75 (rechts) een boerderij uit 1872 bestaande uit 

een streekeigen langhuisboerderij, een vrijstaande schuur en toegangshek gebouwd in een 

traditioneel ambachtelijke stijl met eclectische elementen. 

Ter hoogte van Noordeinde 75 ziet u links over het water onder aan de dijk: 

29. Gemeentelijk monument Julianaweg 4 (links) een arbeiderswoning in 1928 gebouwd in een 

kenmerkende sobere traditionele ambachtelijke bouwstijl met elementen van de baksteen 

architectuur uit het Interbellum. Het is in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle een van de weinige 

gave voorbeelden van kleinschalige woningbouw voor arbeiders op het platteland. 

30. Rijksmonument Noordeinde 63 (rechts, achter de bomen) hoeve "Wei- en Bouwlust". Een 

boerderij uit het midden van de 18de eeuw met afgeknotte puntgevel, waarin vlechtingen, vensters 

met houten kruiskozijnen en luiken, een deuromlijsting met verdiepte pilasters en hoofdgestel. De 

hoeve wordt gedekt door een pannen wolfdak. 

Tegenover de boerderij gaat u over de brug over de Ringvaart. Onderaan slaat u rechtsaf de 

Julianaweg op. Vlak voor de A12 slaat u rechtsaf en vervolgens linksaf over het fietspad. 

Hier eindigt fietsroute II.  

U kunt na het fietspad rechtdoor fietsen richting Zevenhuizen of vervolgen met route III. 

Wanneer u ook route III fietst, gaat u na de spoortunnel direct rechtsaf naar de Molenweg. 

 

Fietsroute III 

Vanaf het Noordeinde slaat u (na fietsroute I linksaf en na fietsroute II rechtsaf) de 

Molenweg op, u volgt de Molenweg met de bocht naar links. Na enige tijd ziet u door het veld 

aan uw rechterhand drie molens. 

31. Rijksmonument Molenviergang 8 (rechts) Molen nummer 3, bestaande uit een stenen voet, 

waarop een houten, met riet gedekt achtkant, gedateerd op de baard: 1792 

32. Rijksmonument Molenviergang 6 (rechts) Molen nummer 2, bestaande uit een stenen voet, 

waarop een houten, met riet gedekt achtkant, gedateerd op de baard: 1729. 

33. Rijksmonument Molenviergang 4 (rechts) Molen nummer, bestaande uit een stenen voet, 

waarop een houten, met riet gedekt achtkant, gedateerd op de baard: 1730. 

U fietst over het bruggetje omhoog de dijk op. Hier slaat u linksaf richting het 

Korenmolengat. Links aan de dijk ziet u nog een molen. 

34. Rijksmonument Molenviergang 2 (links) Molen nummer 4, bestaande uit een stenen voet, 

waarop een houten, met riet gedekt achtkant, gedateerd op de baard: 1792, doch in werkelijkheid 

gebouwd in 1721. 

U vervolgt uw weg en fietst door tot de kruising Korenmolengat – Tweemanspolder. Hier ziet u 

links van deze weg: 

35. Rijksmonument Korenmolengat 2 (links] voormalig jachthuis "The Jolly Duck”, gebouwd 

omstreeks 1920 in een ambachtelijke traditionele bouwstijl en heeft tot 1962 als zodanig 

gefunctioneerd. Het pand kenmerkt zich door een zorgvuldige uitwerking van het ontwerp en de 

detaillering. 

U slaat rechtsaf richting de molen en de sluis. Het is niet toegestaan om op het terrein van de 

jachthaven te fietsen. Hier bevinden zich de volgende objecten: 

36. Rijksmonument Rottekade 1 (rechts) "de Eendragtsmolen", een poldermolen op stenen voet, 

waarop een houten, met riet gedekt achtkant. Op de baard het jaartal 1651, de molen is in 
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werkelijkheid gebouwd in 1721. 

37. Gemeentelijk monument Rottekade 1 een hulpgemaaltje uit omstreeks 1950, vormgegeven in 

een traditioneel ambachtelijke stijl, die aansluit bij de traditie van de Delftse school. 

38. Rijksmonument Rottekade het "Zevenhuizens Verlaat", sluis in de Rotte, blijkens stichtingssteen 

gebouwd in 1740. 

Over het smalle bruggetje van de sluis loopt u richting de haven. Rechts ziet u een 

speeltuintje. Vervolgens verlaat u links met de weg mee door het hekwerk het terrein. Hierna 

slaat u direct rechtsaf het fietspad langs de Rottekade op. 

Nadat u een brug over de Rotte bent gepasseerd fiets u langs de zomerhuisjes van "De Bonk". 

Hier bevindt zich in het voormalige buurschap "Vijfhuizen": 

39. Gemeentelijk monument Rottekade 13 (links) boerderij "Vlietzigt" een langhuisboerderij, begin 

19de eeuw gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl, met een rietgedekt zadeldak. 

U fietst verder over de Rottekade richting Oud Verlaat, passeert de Middelweg (links) en ter 

hoogte van de boerderij "Ken U Zelven" aan de Rottekade 35-36 slaat u linksaf de Vlietkade 

op. In de bocht ziet u vrijwel direct: 

40. Gemeentelijk monument Vlietkade 3 (links) boerderij met toegangshek "Morgenster", gebouwd 

omstreeks 1869 in een traditioneel ambachtelijke bouwtrant, ter vervanging van een oudere 

boerderij. De erker aan de linkerzijde stamt uit het begin van de 20ste eeuw. 

U passeert de Nesseweg en fiets rechtuit richting de Wollefoppenweg. Bij de T-splitsing 

bevindt zich: 

41. Gemeentelijk monument Wollefoppenweg 38-40 (rechts) Christelijke basisschool "De Nessevliet" 

met inpandige voormalige schoolmeesterswoning, in 1912 gebouwd naar tekeningen van architect 

W. Brandsma in een voor de bouwtijd herkenbare overgangsstijl. Onder de school is een inlaat voor 

een onder het gebouw lopende waterstroom. 

U slaat linksaf de Wollefoppenweg op, bij de kruising met de Strandweg steekt u de weg over 

en gaat rechtsaf het fietspad op dat parallel loopt aan de Wollefoppenweg. U blijft dit pad 

volgen tot het eind van de Wollefoppenweg. Bij de kruising met de Groeneweg gaat u linksaf. 

Of u gaat hier het smalle bruggetje over en fietst linksaf over de Westringdijk, aan het einde 

van de weg oversteken naar het fietspad en rechtsaf richting rotonde. 

Aan het eind van de Groeneweg slaat u via het fietspad rechtsaf over de brug. U passeert links 

de Onderweg en fietst richting de rotonde. Voorbij de rotonde volgt u de Zuidplasweg richting 

Zevenhuizen. Aan de Zuidplasweg bevinden zich de volgende objecten: 

42. Gemeentelijk monument Zuidplasweg 15 (rechts) boerderij “Maria ’s Hoeve”. Een boerderij 

van het langhuistype met vrijstaande schuur. De boerderij stamt uit de 2de helft van de 19de 

eeuw. De voorgevel is verfraaid met elementen uit het neoclassicisme en de chaletstijl. 

43. Gemeentelijk monument Zuidplasweg 13 (rechts) boerderij "Nooit gedacht". Een boerderij 

van het langhuistype en een houten stal/schuur, gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl 

in 1925. Kenmerkend is de aanwezigheid van een aan het water grenzend boenhok 

U fietst verder over de Zuidplasweg richting Zevenhuizen. Bij de kruising met de Noordelijke 

Dwarsweg slaat u linksaf richting de ophaalbrug. 

44. Gemeentelijk monument ophaalbrug Noordelijke Dwarsweg "Hotel Vosbrug". Ter 

vervanging van een oudere brug is in 1928 een ophaalbrug van het type basculebrug gebouwd 

over de Ringvaart. In de periode 1976-1977 heeft een restauratie van de brug plaatsgevonden. 

Fietstocht III eindigt bij de loswal, rechts voor de Hotel Vosbrug.  


