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1. Inleiding 
 
Op de Open Monumentendag (OMD) op 12 september 2015 zijn landelijk duizenden 
monumenten open. Deze monumenten voeren op die dag dan ook een OMD-vlag, of 
zijn te herkennen aan het logo van Open Monumenten Dag op wegwijzers. 
 
Ook de gemeente Zuidplas kent vele monumenten. De drie historische organisaties 
in Zuidplas willen u graag wijzen op die monumenten en hebben daarom het OMD-
comité Zuidplas opgericht. Dit comité heeft voor u deze folder samengesteld en de 
gemeente Zuidplas verleende subsidie voor de drukkosten. In de folder worden, 
naast een viertal fietsroutes, de monumenten afgebeeld en beschreven. Twintig 
daarvan zijn geheel of gedeeltelijk opengesteld voor bezoek. De anderen zijn alleen 
vanaf de openbare weg te bezichtigen.  
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit de beschreven monumenten te bezichtigen dan 
wel te bezoeken. Beklim bijvoorbeeld de kerktoren van Moordrecht. Bekijk de 
steenovens in Nieuwerkerk waar jarenlang kinderhandjes aan het werk waren. 
Bezoek het bekende Jachthuis “Jolly Duck” in Zevenhuizen. Ook kunt u molen “De 
Oorsprong” aan het begin van de Rotte in Moerkapelle nader bekijken. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van monumenten die u kunt bezoeken.  
 

Omdat dit jaar “Kunst en Ambacht” als thema is vastgesteld, kunt u 
op verschillende locaties ook oude ambachten bewonderen (zie 
bladzijde 34). 
Kunst komt u vanzelf tegen in de te bezichtigen monumenten in de 
vorm van bijvoorbeeld gebrandschilderde glas-in-loodramen, 

ornamenten en houtsnijwerk.  
 
U kunt op deze dag ook onze historische musea bezoeken waar u andere schatten 
van de Zuidplas kunt bezichtigen. Hier vindt u bijvoorbeeld verschillende soorten 
gereedschappen en voorwerpen die in het verleden werden gebruikt bij de 
uitoefening van oude ambachten. Op de achterkant van deze folder zijn de adressen 
van die historische musea vermeld. 
 
Wij hopen u op zaterdag 12 september a.s. te mogen ontmoeten in één van onze 
historische musea of bij één van de open monumenten.  
 
Namens de besturen van de historische organisaties in Zuidplas,  
 
De voorzitters, 

 
Johan Knoester,  
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) 
 
 
Marijke Edel,  
Historische Vereniging Moordrecht (HVM) 
 
 
Pim van der Zalm,  
Stichting Oud Zevenhuizen Moerkapelle (OZM) 
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2. Toelichting op de fietsroutes en de bezichtigingen 

 
Alle vermelde monumenten zijn via de openbare weg bereikbaar. Sommige 
monumenten liggen aan smalle wegen. Daarom bevelen wij u aan om de 
monumenten, voor zover mogelijk, per fiets of wandelend te bezoeken. In deze 
folder zijn daartoe vier fietsroutes opgenomen.  
 
Eén fietsroute voor de hele Zuidplas en drie fietsroutes voor de dorpskernen, één 
voor Moordrecht, één voor Nieuwerkerk en één voor Zevenhuizen-Moerkapelle.  
 
De routes in Nieuwerkerk en Zevenhuizen-Moerkapelle gaan gedeeltelijk over 
fietspaden. In de dorpskern van Moordrecht liggen de monumenten dicht bij elkaar 
en zijn aangewezen als een beschermd dorpsgezicht. Om deze monumenten goed te 
kunnen zien kunt u deze route het beste deels wandelend volgen. 
 
De lange Zuidplasroute van circa 35 kilometer voert u, behalve langs vele 

monumenten, ook langs de drie historische musea. U kunt starten bij één van de 
historische musea of ergens waar u dat schikt op de route invoegen. 
 
De informatie van elk monument kunt u, via het aangegeven nummer, vinden bij de 
beschrijvingen op de bladzijden 12 t/m 33. 

 
Twintig monumenten / locaties zijn ook daadwerkelijk te bezoeken. In de teksten bij 
de beschrijvingen is in rood aangegeven welke monumenten dat zijn. In hoofdstuk 3 
is het programma opgenomen met informatie over de openingstijden en mogelijke 
rondleidingen. 
 
 
 
 
 
Let op:  
De opengestelde monumenten zijn gewoonlijk niet te bezoeken en de daar aanwezige objecten zijn 
van de eigenaar of beheerder van het monument. Wij vragen u daarom voorzichtig te zijn met de 
aanwezige objecten en deze niet aan te raken. Denkt u bij het betreden van de monumenten aan uw 
veiligheid en die van uw kinderen. 
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3. Programma 12 september 2015 
 

Open Monumenten  Openstelling  
   

Moordrecht 
 

M1 Oudheidkamer “Het Weeshuis”, 
Historische Vereniging Moordrecht,  
Westeinde 1, Moordrecht 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

M3 De Grafkelder familie Drost-IJserman,  
Westeinde (naast nr. 280), Moordrecht 

Vrij te bezichtigen. 

M16 Toren van de Hervormde Kerk, 
Kerkplein 12, Moordrecht 

Carillonspel 13.00 – 14.00 uur. 

M11 Rooms Katholieke Kerk,  
Oosteinde 23, Moordrecht 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 
Orgel- en fluitspel 10.30 – 11.30 uur. 

Nieuwerkerk aan den IJssel  

N1 Oudheidkamer Hoeve “Nooit Gedacht”, 
Historische Vereniging Nieuwerkerk,  
’s Gravenweg 6, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Open van 10.00 - 16.00 uur. 
Rondleiding aanwezig. 

N7 Hervormde Kerk, 
Kerkgang 3, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Open van 14.00 - 16.00 uur. 
Rondleiding aanwezig. 

N8 Gele brug over de Ringvaart in het 
verlengde van de Dorpsstraat, Nieuwerkerk 

Openbare weg - Vrij toegankelijk.  

N5 Molen “Windlust”,  
Kortenoord 3, Nieuwerkerk a/d IJssel 

Open van 10.00 - 16.00 uur. 
Rondleiding aanwezig. 

N4 Steenovens “Klein Hitland”,  
Hitlandselaan 4-7, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Open van 10.00 - 16.00 uur. 
Rondleiding aanwezig. 

Zevenhuizen  

OZM Oudheidkamer “Ons Verleden”, 
Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle,  
Tweemanspolder 15, Zevenhuizen 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

Z2 Hervormde Kerk,  
Dorpsstraat 170, Zevenhuizen 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

Z1 Remonstrantse kerk,  
Dorpsstraat 139, Zevenhuizen 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

Z4 Boerderijcomplex “Land Kanaän”,  
Eendrachtsdijk 4, Zevenhuizen 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

Z6 Jachthuis “Jolly Duck”,  
Korenmolengat 2, Zevenhuizen 

Open van 10.00 - 16.00 uur.  
Rondleiding aanwezig. 

Z8 Zevenhuizer Verlaat,  
Rottekade (bij nr.1) Zevenhuizen 

Vrij toegankelijk.  

Z9a Molenviergang 
Molenviergang 4 , Zevenhuizen 

Onderste ondermolen te bezoeken. 
Open van 10.00 - 16.00 uur. 

Z14 Hoeve “Wei- en Bouwlust”,  
Noordeinde 63, Zevenhuizen. 

Theetuin. 
Open van 10.00 - 16.00 uur. 

Moerkapelle  

Z12 Hervormde Kerk en toren,  
Dorpsstraat 15, Moerkapelle 

Open van 10.00 - 15.00 uur; braderie 
Rondleiding en toren beklimmen om 
11.00 uur en om 14:00 uur. 

Z13 Boerderij “Stolpenburg”,  
Herenweg 54, Moerkapelle 

Open van 10.00 - 16.00 uur. 
Gedeeltelijk rondleiding aanwezig. 

Z10 Molen “de Oorsprong”,  
Rottedijk 14, Moerkapelle  

Open van 10.00 - 16.00 uur. 
Gedeeltelijk rondleiding aanwezig.  
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4. Fietskaart route Zuidplas (zwarte route) - 35 km 
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4a. Beschrijving fietsroute Zuidplas – route 35 km – 4 uur 
 
U kunt de zwarte route starten vanaf één van de Historische Organisaties in 
Zuidplas. De route brengt u langs de meeste monumenten die open zijn en u rijdt 
langs de locaties van alle drie de historische verenigingen. De rode routes zijn de 
“lokale” routes (zie verder in het boekje). De beschrijving van de monumenten zijn te 
vinden bij de kleine routes. Z = route Zevenhuizen-Moerkapelle, M = route 
Moordrecht en N = route Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
 

Van OZM (Zevenhuizen) naar HVM (Moordrecht) 
OZM. Tweemanspolder 15 – OZM (Historisch Centrum “Ons Verleden”) 

Rij in oostelijke richting naar de Dorpsstraat. Rechts af de Dorpsstraat in. 
Z1. Dorpsstraat 139 – rechts (Remonstrantse kerk met hekwerk) 
Z2. Dorpsstraat 170 – links (Herv.Kerk) 
Z3. Dorpsstraat 37 – rechts (boerderij, later smederij, nu woonhuis) 

Voorbij dit monument links af en over de brug. Bij de kruising ongeveer 
rechtuit (beetje links en meteen rechts) rijden Noordelijke Dwarsweg. Neem na 
350 meter het fietspad aan de rechterkant. Rij door onder het tunneltje van het 
spoor en na het viaduct niet het fietspad volgen maar bij de oversteekplaats 
met verkeerslicht rechtuit rijden richting Waddinxveen tot aan de Bredeweg, 
circa 550 meter. 

Z15. Bredeweg 94 – links (herenboerderij) 
Hier oversteken en rechtsaf over het fietspad aan de linkerkant van de 
Bredeweg verder rijden langs 2 rotondes. Net voorbij de tweede rotonde 
rechts af de Beijerincklaan oversteken en na circa 25 meter weer rechtsaf 
verder rijden onder de A12 door en via het fietspad langs de Bredeweg naar 
Moordrecht. 

M17. Middelweg 18 – links (huis De Merwede met schuur) 
De Bredeweg/Middelweg oversteken en de weg vervolgen onder de A20 door 
en door het tunneltje onder het spoor tot in het dorp Moordrecht. Al maar 
rechtuit rijden over de brug van de ringvaart de Kerklaan in. 

M13. Kerklaan 27 – rechts (woonhuis) 
M14. Kerkplein 1 – rechts (werk-woonhuis) 
M15. Kerkplein 2, 6 – links (woonhuizen) 
M16. Kerkplein 12 – links (toren Herv.Kerk) 

Rij langs de kerk en hier rechts omhoog en weer rechts de Dorpsstraat in. U 
ziet hier nogmaals de monumentale panden aan de Dorpsstraat. Na 170 meter 
links aan houden en het Westeinde oprijden naar HVM in het oude Raadhuis 
(oude Weeshuis). 

M6. Dorpsstraat 34 – links (oude raadhuis) 
M5. Dorpsstraat 62,60,58,54,52,48,36, links (woonhuizen) 
M4. Dorpsstraat 61 – rechts (woonhuis) 

Aan het eind van de Dorpsstraat recht door. Rechts is HVM Westeinde 1. 
M1. HVM Westeinde 1 – rechts HVM (voorheen raadhuis, eerder weeshuis) 

 
 

Van HVM (Moordrecht) naar HVN (Nieuwerkerk) 
M1. HVM Westeinde 1 – HVM (Oudheidkamer “Het Weeshuis”) 

Verlaat de parkeerplaats rechts af. 
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M3. Westeinde tussen 26 en 28 – links (grafkelder familie Drost-IJserman) 
Aan het eind van de bebouwing links, rechts naar beneden rijden en onder 
aan de dijk richting Nieuwerkerk rijden. Het Westeinde gaat over in het 
fietspad langs de Schielandse Hoge Zeedijk en daarna Kortenoord. Net voor 
de molen onderaan de dijk de fiets parkeren en via de trap naar boven. 

N5. Kortenoord 3 – links (korenmolen Windlust) 
De weg vervolgen tot aan de kruising met de ’s Gravenweg. Hier schuin naar 
links over steken en de Groenendijk op rijden. Na 2,2 km rechts naar beneden. 

N4. Hitlandselaan 4-7 – rechts (steenovens Klein Hitland) 
Weer terug naar de Groenendijk langs de Hollandse IJssel. Na 2,5 km  

N3. Groenendijk 259 – rechts (hoeve Het Meerkoetennest) 
N2. Groenendijk 311 – rechts (steenoven De Olifant) 

Bij de Olifant rechts af de dijk af, ga na 800 meter links en na 700 meter rechts 
via de Klaas Klinkertkade. Bij de Schielandweg oversteken en na 100 meter 
rechtsaf de ’s Gravenweg in. 

N1. HVN ’s Gravenweg 6 – links (hoeve Nooit Gedacht) Oudheidkamer HVN  
 
 
Van HVN (Nieuwerkerk) naar OZM (Zevenhuizen) 
N1. HVN ’s Gravenweg 6 – Oudheidkamer HVN (hoeve Nooit Gedacht) 

Links af het terrein verlaten. 
N13. ’s Gravenweg 3 – rechts (arbeidershuisje Lange Hof) 
N12. ’s Gravenweg 10 – links (boerderij) 
N11. ’s Gravenweg 16 – links (hoeve Langehof) 

Na 850 meter oversteken bij de rotonde in de N219 (Schielandweg). 
N10. ’s Gravenweg 72 – links (hoeve Bouwlust) 
N9. ’s Gravenweg 182 – links (villa Buitenlust met toegangshek) 

Bij de Kerklaan links af, de N219 oversteken en meteen na restaurant Het 
Perron rechtsaf de Zouterijweg in. Na 60 meter links af het fietspad nemen. 
Over de brug links af rijden langs het water van de ringvaart. Na 1,2 km links 
af over de Gele brug. 

N8. Brug over Ringvaart (Gele brug) 
Meteen rechts af de Kerklaan in. 

N7. Kerkgang 3 – links (Herv.Kerk) jachthuis The Jolly Duck 
Vervolg de weg over de Kerklaan onder het viaduct van de Europalaan, de 
Bostelweg en de Groeneweg. Bij de Groenebrug, kruising Groeneweg – 
Brandingdijk, oversteken en 1 km rechtdoor fietsen langs het Zuideinde tot net 
voorbij huisnummer 17. Hier links af het fietspad op, het Kattenstaartlaantje. 
Na 500 meter rechts af Lisdoddelaantje. Dit pad tot het eind volgen. Aan het 
eind links af via het Kalmoeslaantje. Dit fietspad langs de Van 
Oudheusdenweg tot het eind volgen. Aan het eind rechts af Slingerkade. De 
Slingerkade gaat voorbij het hoofdgebouw met een bocht naar links over in de 
Hennipslootkade. U hebt aan uw linker hand de finish van de roeibaan. 
Rechtuit fietspad en meteen rechts de brug over. Weg en fietspad oversteken. 

Z6. Korenmolengat 2 – links (jachthuis The Jolly Duck) 

De weg vervolgen richting Zevenhuizen. Na 1,4 km is rechts OZM  
OZM. Tweemanspolder 15 – rechts OZM (Historisch Centrum Ons Verleden) 
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5. Fietskaart route Moordrecht 
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5a. Beschrijving fietsroute Moordrecht – route 7,5 km – 1 uur 
 
Start en eindpunt Oudheidkamer Moordrecht (HVM) 
 
Deze route wordt gepresenteerd als fietsroute, maar zoals te zien is op de kaart 
staan in de oude dorpskern van het dorp Moordrecht heel veel monumentale 
panden. Het zijn bijna 20 panden en ze staan min of meer naast elkaar. Deze 
rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten vormen samen “beschermd 
dorpsgezicht”. In de beschrijving van deze fietsroute worden alle rijksmonumenten 
vermeld met straat en huisnummer, én ook de gemeentelijke monumenten die tijdens 
Open Monumenten Dag open zijn. In een rustig tempo wandelend door de dorpskern 
zijn de panden het beste goed te bekijken. 
 
 

1. Westeinde 1 – Oudheidkamer HVM (raadhuis, eerder bejaarden- en weeshuis) 
De weg oversteken en Uiterwaard inrijden. Via Uiterwaard en De Twijnen fietsen 
langs de achterkant van de KVT. 

2. IJsselerf – rechts (bedrijfspand de KVT - voorheen watertoren) 
Via IJsselerf en Uiterwaard rechtsaf weer het Westeinde op richting het dorp. Langs 
het oude Weeshuis / oude raadszaal / zorgcentrum / historisch centrum recht door de 
Dorpsstraat in. 

3. Westeinde tussen 28 en 26 – rechts (grafkelder familie Drost-IJserman) 
4. Dorpsstraat 61 – links (woonhuis) 
5. Dorpsstraat 62,60,58,54,52,48,36, rechts (woonhuizen) 
6. Dorpsstraat 34 – rechts (oude raadhuis) 
7. Dorpsstraat 31 – links (woonhuis) 
8. Dorpsstraat 26 – rechts (woonhuis) 
9. Dorpsstraat 9 – links (woonhuis);  
10. Dorpsstraat 4 – rechts (werk-woonhuis) 

Hier omkeren en terug rijden tot de Veerstoep-Kerkplein net voorbij nummer 35. Hier 
rechtsaf en omlaag rijden, meteen weer rechtsaf de Oost Buurtstraat in. Na 225 
meter links af en na 25 meter rechts af het Oosteinde oprijden. Na 600 meter is links: 

11. Oosteinde 23 – links (RK kerk) (met dienstwoning pastorie) 
Rij verder via het fietspad langs de Schielandse Hoge Zeedijk in de richting van 
Gouda. Rij bij de Julianasluis onder de N207 door en ga daarna meteen rechtsaf en 
weer rechtsaf over het smalle fietspad langs de N207. Neem na circa 400 meter de 
eerste mogelijkheid rechtsaf om vervolgens onder de N207 door te rijden via de 
Oostringdijk terug in de richting van Moordrecht. Na 1,7 kilometer treft u rechts: 

12. Oost Ringdijk 3  – rechts (boerderij met toegangshek) 
Vervolg de weg langs de Oostringdijk richting Moordrecht. Na ruim 1 km links over de 
brug over de ringvaart de Kerklaan inrijden. 

13. Kerklaan 27 – rechts (woonhuis) 
14. Kerkplein 1 – rechts (werk-woonhuis) 
15. Kerkplein 2, 6  – links (woonhuizen) 
16. Kerkplein 12  - links (toren Herv.Kerk) 

Ga verder langs de kerk en hier rechts omhoog en weer rechts de Dorpsstraat in. U 
ziet hier nogmaals de monumentale panden aan de Dorpsstraat. Na 170 meter links 
aan houden en het Westeinde oprijden naar HVM in het oude Raadhuis (oude 
Weeshuis). 
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5b. Beschrijving monumenten Moordrecht 
 
1. Voormalig weeshuis, bejaardenhuis en raadshuis – Moordrecht, Westeinde 1 
Programma: open ter bezichtiging (Oudheidkamer HVM) 

 
Dit tweelaags gebouw met 
klokkentorentje, hoekrisalieten en 
een neoclassicistisch zandstenen 
pronkrisaliet, kwam in 1874 tot 
stand als weeshuis in opdracht van 
de Drost-IJserman Stichting. 
Daarna heeft het pand dienst 
gedaan als bejaardenhuis en later 
als raadhuis. Sinds een paar jaar 
zijn er ruim twintig zorg-
appartementen gerealiseerd en 
biedt het pand onderdak aan de 
Historische Vereniging Moordrecht 
(HVM). 

 
2. Watertoren – Moordrecht, IJsselerf 
Programma: niet te bezoeken 

 
De watertoren is een rechthoekige toren in 
vijf lagen boven een stalen fundering en 
opgetrokken in bruine baksteen. De gevels 
zijn decoratief gemetseld in de stijl van de 
Late Amsterdamse School. De schacht is 
op de hoeken en in het midden voorzien 
van steunberen die zich naar boven toe 
drie maal verjongen. In de spaarvelden 
tussen de steunberen zijn smalle hoge 
vensters over twee lagen en licht 
risalerende muurdammen. De gevels van 
de vierde bouwlaag van de schacht, die 
iets terug ligt, zijn gemetseld in verticale 
alternerende smalle stroken. De toren 
wordt bekroond door een vierkante 
reservoir-ommanteling. Hierop zijn 
vierkante tableaus van gele en blauwe 
tegels met wijzerplaten van het 
torenuurwerk aangebracht. Inwendig zijn 
de betonnen vloeren, trappen en de kolom 

in het midden van de toren bewaard gebleven. Deze kolom ondersteunt de betonnen 
vloer waarop het ronde stalen reservoir oorspronkelijk rustte. De toren heeft een 
hoogte van 33 meter en het waterreservoir had een inhoud van 100 m3.  
De watertoren is in 1924 gebouwd als onderdeel van de Koninklijke Verenigde 
Tapijtfabrieken, naar ontwerp van de Waddinxveense architect P.D. Stuurman. 
Inwendig is het torenuurwerk van Eysbouts bewaard gebleven. Het fabrieksgebouw 
in dezelfde bouwstijl is in 1996 gesloopt. De toren is behalve bij de fabriek ook in 
gebruik geweest voor drinkwaterlevering aan inwoners van de gemeente Moordrecht 
en als openbaar badhuis. Sinds 1978 is de toren buiten gebruik. Momenteel wordt de 
toren bewoond door Aad en Marijke de Wit.  
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3. Grafkelder familie Drost-IJserman – Moordrecht, Westeinde tussen 26 en 28  
Programma: vrij te bezichtigen 

 
Op een ommuurd terrein met toegangshek 
ligt de particuliere grafkelder uit 1853 van de 
familie Drost IJserman, steenfabrikanten in 
Moordrecht (gerestaureerd in 1891 en 1985). 
Drie Chinese treurwilgen met grillige takken 
omlijsten op stemmige wijze de grafkelder. 
 
 
 
 

4. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 61 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Herenhuis met verdieping ter breedte van vijf 
vensters, is gebouwd circa 1730, heeft een rijk 
gesneden deur in een omlijsting door pilasters met 
een hoofdgestel met snijwerk. Voor de gevel is een 
stoep met drie stoeppalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Meerdere panden naast elkaar – Moordrecht, Dorpsstraat 62 tot lager 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 
 
5a. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 62 

Dit herenhuis is gebouwd in 1738 en is in 1743 
aangekocht door de kerk. Ruim 230 jaar is de 
woning in gebruik geweest als pastorie van de 
hervormde kerk. De eerste bewoner in 1743 was 
Ds. Æmilius en de laatste Ds Van Leeuwen. Dit 
woonhuis bestaat uit drie evenwijdige vleugels 
met verdieping onder zadeldaken. De deur heeft 
een classicistische omlijsting.  

 
 
 
 
 
 

 
 
5b. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 60 
Het ambachtshuis, vroeger rechthuis en museum, is  
gebouwd in 1796. Het is een pand met verdieping en 
omlopend schilddak met dakkapel en in de lijstgevel 
schuifvensters met twintig- en dertig ruitschuiframen.   
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5c. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 58 
Dit pand met verdieping ter breedte van twee 
vensterassen, heeft een gesneden deur in omlijsting 
van pilasters en vensters met geprofileerde dorpels 
en zesruitsschuiframen. Voor het pand staan drie 
stoeppalen en rechts van het pand is een ijzeren hek 
met opschrift “Trompelust”. Het huis is in drie fases 
gebouwd. Het eerste deel in 1786, het tweede in 
1846 en het derde in 1856. Hiervoor zijn ter 
herinnering in het huis markeringen aangebracht. 
Het pand werd in 1833 gekocht door Krijn Tromp, 
vandaar de naam “Trompelust” op het hek. Vanaf 
1885 tot vorig jaar (2014) bewoond door huisartsen 
(o.a. Van Westendorp senior en junior en Van der 
Wild). 
 
5d. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 52- 54 

Herenhuis met verdieping, gebouwd in 1793 door Cornelis 
van Veen. In de Franse tijd heeft Jacobus François er als 
Maire gewoond, evenals later burgemeester Van 
Vollenhoven. Hier werden ook de behangbeschilderingen 
aangebracht, waarvan later de 4 jaargetijden schilderijen 
zijn gemaakt, die nu in de trouwzaal van het voormalig 
gemeentehuis aan Westeinde 1 hangen. 
Het pand heeft een rijk versierde middentravee met 
Lodewijk XVI-snijwerk en gecanneleerde pilasters met 
Ionische kapitelen aan weerszijde van de deur. Kroonlijst 
met trigliefen, waartussen verdiepte velden. Twee 

dakkapellen met zijvoluten en gebogen afdekkingen. Vier stoeppalen.  
 
5e. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 48 

Dit pand is gebouwd in 1792 door Nicolaas Jan 
Okhuijzen (de korenwasser). Later smederij 
Schakel. Nu bekend als Thomashuis. 
Deftig herenhuis met verdieping ter breedte van vier 
vensterassen. Dubbele deur met panelen, gesneden 
bovenlicht en omlijsting door Ionische, 
gecanneleerde pilasters. Hardstenen 
vensterdorpels. Kroonlijst met trigliefenfries, waar 
tussen verdiepte velden. Dakkapel in de voorgevel.  
 
 
 
 

 
5f. Herenhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 36 
Pand met verdieping en zadeldak, waarin twee 
dakkapellen met gebogen afdekkingen, 
gebouwd in 1804. De eenvoudige lijstgevel 
heeft een hardstenen plint en een 
deuromlijsting door pilasters met hoofdgestel. 
Vensters met vierruitsschuiframen in de 
verdieping. 
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6. Oude raadhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 34 
Programma – Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Het voormalig raadhuis op de hoek 
van de Veersteeg is een sober 
neoclassicistisch gebouw, opgetrokken 
in gele IJsselsteen, met een houten 
kroonlijst en schilddak. In de voorgevel 
in het midden een deuromlijsting door 
pilasters met hoofdgestel en de 
verdieping heeft drie 
rondboogvensters. Van 1824 tot 1970 
was hier het Raadhuis, daarvoor was 
hier een huis met een korenwasserij.  
Het voormalige raadhuis is thans in 
gebruik als Chinees restaurant. 
 
 
 
 
 

 
 
7. Woonhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 31 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Huis met verdieping ter breedte van drie 
vensterassen en een schilddak. Dakkapel met 
getoogde en geprofileerde afdekking. 
Eenvoudige gevel met aan de hoeken 
verkropte kroonlijst, gebouwd circa 1840.  
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8. Woonhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 26 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Pand met ingezwenkte klokgevel, verbouwd circa 
1782 als pastorie van de remonstrantse kerk. Ook wel 
genoemd ”Genestethuis”, naar de bekende dichter- 
dominee P.A de Genestet, die in 1850 werd 
beroepen, maar nooit naar Moordrecht is gekomen. 
In de voorgevel een deur binnen een omlijsting door 
pilasters met hoofdgestel. Vensters met twaalf- en 
zestienruitsschuiframen. Het achterhuis met 
insteekverdieping, wellicht door negen- en 
twaalfruitsschuiframen. 
 
 
 
 
 

 
9. Woonhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 9 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Pand met ingezwenkte klokgevel, bekroond door een 
geprofileerde, gebogen afdekking, gebouwd in 1723 
door Cornelis de Bie. In de deur zijn ovale panelen 
aangebracht. Later vestigden zich hier ververs 
(schilders), o.a. Van den Broek, Ketel en Bongers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Woon-werkhuis – Moordrecht, Dorpsstraat 4 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Twee bijna gelijke panden naast elkaar met een 
verdieping en schilddak, gebouwd circa 1825. Het 
eerste pand heeft een gepleisterde niet symmetrische 
gevel, de deur is omlijst door pilasters. Het andere 
pand heeft een symmetrische gevel met in het 
midden een deur omlijst door pilasters, en in het 
bovenlicht een levensboom. 
Bij de droogmaking van de Zuidplas heeft hier Jan 
Anne Beijerinck nog gewoond. In 1940 was hier een 
dependance van het Weeshuis. 
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11. RK St Johannes Onthoofdingkerk – Moordrecht, Oosteinde 23 
Programma: kerkgebouw open ter bezichtiging 

 
RK kerk van de Johannes Onthoofding, 
is een zaalkerk met een gepleisterde 
voorgevel en een achtzijdig houten 
klokkentorentje. Deze neoclassicistische 
kerk is (volgens de stichtingssteen) 
gebouwd in 1860 naar het ontwerp van 
J.H. van Echten.  
Inwendig een geleding van de wanden 
door dubbele, gecanneleerde pilasters, 
die een kroonlijst dragen met daarboven 
een koofgewelf.  
Tot de inventaris behoren: een Lodewijk 
XVI-preekstoel, eind 18e-eeuws en een 
orgelkast met koorbalustrade, waarin 
een door J.J.Vollebregt gebouwd 
eenklaviers orgel is aangebracht.  
 
 
 

 
11a Pastorie RK Kerk, Moordrecht, Oosteinde 25 
Programma: niet te bezoeken 

 
Pastorie van de RK Kerk is een deftig herenhuis 
uit 1787 met een ingangspartij in Lodewijk XV en 
XVI-vormen, een verdieping en hoog schilddak 
met dakkapellen en schoorstenen. De vensters 
hebben zesruits- en achtruitsschuiframen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Boerderij en toegangshek – Moordrecht, Oost Ringdijk 3 
Programma: niet te bezoeken 

 
Boerderij van het type langhuisboerderij 
onder een rieten wolfsdak, en blijkens een 
stichtingssteen gebouwd in 1850. 
Puntgevel, waarin vensters met luiken en 
schuiframen. 
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13. Woonhuis – Moordrecht, Kerklaan 27 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
De van oorsprong dubbele woning dateerde uit de 
eerste helft van de 19e eeuw. In 2007 is het pand 
afgebroken en als één huis weer opnieuw 
opgebouwd. Het is een zogenaamd dwarshuis met 
zadeldak tussen puntgevels. Boven de deuren 
twee eenvoudige bovenlichten, de vensters 
bestaan uit vijftienruitsschuiframen. 

 
 

 
 
 
 
14. Woonhuis – Moordrecht, Kerkplein 1 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 

 
Woonhuis onder een zadeldak met aan de voorzijde 
een puntgevel met vlechtingen. De zolderverdieping 
heeft een gekoppeld rondboogvenster. 
De oorspronkelijk woning dateerde uit 1825. Deze is 
afgebroken en in 1979 volledig herbouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Woonhuizen – Moordrecht, Kerkplein 2 t/m 6 met o.a. 
Programma: Beschermd dorpsgezicht, niet te bezoeken 
 
15a. Woonhuis – Moordrecht, Kerkplein 2 

Gepleisterd dwarshuis, onder een schilddak, 
waarin twee dakkapellen met vleugelstukken, 
bouwjaar 1820. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15b. Woonhuis – Moordrecht, Kerkplein 6 
Woonhuis met zadeldak en ingezwenkte 
klokgevel met kroonlijst. Vensters met 
zesruitsschuiframen. Lagere 
achtergrondgevel onder zadeldak, bouwjaar 1825.  
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16. Ned.Herv. Kerk – Moordrecht, Kerkplein 12 
Programma: vanuit de toren carillonspel van 13.00 tot 14.00 uur 

 
De Hervormde Kerk, oorspronkelijk 
gewijd aan Johannes de Doper, is 
gebouwd in 1657 in gotische stijl. De 
kerk is een eenbeukige kruiskerk met 
vijfzijdig gesloten koor en een toren van 
drie geledingen met balustrade en 
achtzijdige spits. In de toren hangt een 
door Henricus Meurs in 1613 gegoten 
klok (diameter 103,8 cm) en een klok 
van Pieter Hemony uit 1676 (diameter 
88,3 cm). 
De inventaris is voornamelijk uit de 17e 
eeuw en bestaat uit o.a. preekstoel, 
twee koperen lezenaars, twee banken 
met toogpanelen. Het orgel met rijk 
gesneden kast in Lodewijk XIV-vormen 
werd in 1772 gemaakt door J.J.de la 
Haye voor de Waalse Kerk in Gouda en 
is in 1818 over geplaatst naar deze kerk. 
In verband met de restauratie van de 
kerk is het gebouw dit jaar niet te 
bezichtigen. 

 
17. Herenboerderij “Huis de Merwede” – Moordrecht Middelweg 18 
Programma: niet te bezoeken 

 
Deze herenboerderij, volgens 
stichtingssteen gebouwd in 1851, is van 
het type kop-romp en opgetrokken in 
gele baksteen met boven de 
gevelopeningen strekken van rode 
baksteen. Aan weerszijden van het 
woonhuis is een in hout uitgevoerde 
veranda met gebogen korbelen onder 
verlengde dakschilden met een zeeg op 
houten hoekkolommen. Achter het 
woonhuis is het bedrijfsgedeelte met 
rondboogvormige staldeuren en 

halfronde ijzeren stalvensters met sierroedenverdeling. 
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6. Fietskaart route Nieuwerkerk 
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6a. Beschrijving fietsroute Nieuwerkerk – route 18 km – 2 uur 
 
Start en eindpunt Oudheidkamer Nieuwerkerk (HVN 1) 
 

1. ’s Gravenweg 6 – (hoeve Nooit Gedacht) – Oudheidkamer HVN 
Vanaf het terrein van HVN in zuidelijke richting rijden, richting Capelle a/d IJssel. 
Ga bij de Roode Leeuw links het fietspad op en bij de verkeerslichten de N219 
oversteken. Na circa 800 meter links af - Dalpad - en aan het eind rechtsaf. Bij de 
Groenendijk de dijk op en bovenaan links af. 

2. Groenendijk 311 – links (steenoven De Olifant) 
3. Groenendijk 259 – links (hoeve Het Meerkoetennest) 

Rij verder over de dijk en na circa 2,5 km schuin links af naar beneden - Klein Hitland 
- en meteen weer links. 

4. Hitlandselaan 4-7 – links (steenovens Klein Hitland) 
Terug naar de Groenendijk en de weg vervolgen, aan het eind oversteken met de 
weg mee recht aanhouden - De Vijf Boeken. Net voorbij Molen Windlust de fiets 
parkeren en via de trap naar boven. 

5. Kortenoord 3 – rechts (korenmolen Windlust) 
Vervolg de weg verder over het fietspad en ga net voorbij het François Viaduct links 
het IJsermanpad op. Na de brug bij de rotonde oversteken en het IJsermanpad 
blijven volgen richting Zevenhuizen onder het spoor door. Na het oversteken van de 
Zuidplaslaan rechtsaf over het fietspad langs de Zuidplaslaan verder rijden. Na de 
flauwe bocht in deze weg, langs het halfronde appartementencomplex, links 
aanhouden en richting Zevenhuizen blijven rijden. Na 750 meter onder het viaduct 
van de Europaweg en de A20 door en via de parallelweg links van de N219 recht uit 
blijven rijden richting Zevenhuizen. 

6. Eerste Tochtweg 25 – rechts (Geertruida hoeve) 
Bij de rotonde (kruising Eerste Tochtweg en Zuidelijke Dwarsweg) oversteken en 
fietspad links af nemen tot over de brug. Hier links af verder fietsen langs de 
ringvaart - Groeneweg. Na 650 meter links via het fietspad verder fietsen. Na 
nogmaals 650 gaat de weg over in de Bostelweg. Verder over de A20 en onder het 
viaduct van de Europalaan door naar de Kerklaan. 

7. Kerkgang 3 – rechts (Herv.Kerk) 
8. Dorpsstraat voorbij 62 – links (Gele brug) 

Vervolg de weg via de Kerklaan en het fietspad langs de Kerklaan. Na 350 meter 
oversteken en links af verder langs de Kerklaan over het fietspad. Bij de rotonde in 
de Batavierlaan recht uit en onder het spoor door. Bij de verkeerslichten de 
Schielandweg oversteken en aan het eind van de Kerklaan rechtsaf de ’s Gravenweg 
op. 

9. ’s Gravenweg 182 – rechts (villa Buitenlust met toegangshek) 
10. ’s Gravenweg 72 – rechts (hoeve Bouwlust) 
11. ’s Gravenweg 16 – rechts (hoeve Langehof) 
12. ’s Gravenweg 10 – rechts (boerderij) 
13. ’s Gravenweg 3 – links (arbeidershuisje Lange Hof) 

Terug bij ’s Gravenweg 6, Oudheidkamer Nieuwerkerk (HVN) 
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6b. Beschrijving monumenten Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
1. Hoeve “Nooit Gedacht” - Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 6 
Programma: het achterhuis (Oudheidkamer Nieuwerkerk) open ter bezichtiging  

 
Voormalige boerderij met sinds de 19e 
eeuw de naam “Nooit Gedacht”. De hoeve 
uit 1679 heeft rechts een uitgebouwde 
opkamer, waaronder een kelder. In de 
opkamer zwaanshalskorbelen en 
oorspronkelijke deur. Gepleisterde 
voorgevel, vensters met luiken en rieten 
schilddak. De stal is in de 19e eeuw 
vernieuwd en van een pannendak 
voorzien. Aangebouwd 19e-eeuws 
zomerhuis. Het voorhuis is in 1996 
gerestaureerd, waarbij de daarbij 

aangetroffen 17e-eeuwse tegels zijn herplaatst.  
 
 
2. Steenoven “De Olifant” - Nieuwerkerk a/d IJssel, Groenendijk 311 
Programma: niet te bezoeken  

 
De voormalige veldsteenoven is in 1973 
onder architectuur van Gunnar Daen 
omgebouwd tot landhuis “De Olifant” en 
kreeg een toegangshek. De steenoven 
dateert uit de eerste helft 19e eeuw. Al in 
de 17e eeuw bevond zich op deze locatie 
een steenplaats. De laatste steenbakker 
was F. van Lange, die deze oven stookte 
tot 1920. Het terrein van de voormalige 
steenoven “De Olifant” is thans in gebruik 
als restaurant en theehuis. (zie voor de 
openingstijden de website: leefgoed.nl) 

 
 
3. Hoeve "Het Meerkoetennest" - Nieuwerkerk a/d IJssel, Groenendijk 259 
Programma: niet te bezoeken 

 
Hoeve "Het Meerkoetennest" met stal 
dateert van 1657. De witgepleisterde 
boerderij heeft een puntgevel, is rechts een  
uitgebouwde opkamer met daaronder een 
kelder en heeft rieten wolfsdaken. De deur 
is versierd met gesneden zwikversieringen; 
met in het kalf het jaartal 1657 gesneden. 
De vensters bestaan uit houten 
kruiskozijnen. De stal is vernieuwd in de 
tweede helft van de 19e eeuw. 
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4. Steenovens “Klein Hitland” - Nieuwerkerk a/d IJssel, Hitlandselaan 4-7 
Programma: open ter bezichtiging – beeldend kunstenaars 

 
Vier voormalige open veldsteenovens, 
vermoedelijk uit het begin van de 19e 
eeuw, met toegangspoorten en 
vuurmonden in de zijmuren waar tegen de 
aangebouwde turfschuren. Oven 1 heeft 
twee aangebouwde turfschuren onder 
zadeldaken met rode pannen en tweemaal 
16 vuurmonden. Deze oven is eind 20e 
eeuw gerestaureerd. De andere drie 
ovens zijn gerestaureerd in 2010 en 
hebben geen turfschuurherstel of -

reconstructie. Op deze locatie is al sinds de 17e eeuw een steenplaats.  
 
 
5. Molen “Windlust” - Nieuwerkerk a/d IJssel, Kortenoord 3 
Programma: open ter bezichtiging - molenaar 

 
Een buitendijks tegen de IJsseldijk gelegen 
korenmolen genaamd “Windlust”, vermoedelijk 
gebouwd 2e helft 18e eeuw of 1e helft 19e eeuw. 
Het bijhorende pakhuis en de machinekamer 
dateren uit het begin van deze eeuw. De molen 
bevindt zich op een plaats die al sedert 1561 in 
gebruik is als molenstandplaats. De molen raakte 
rond 1930 buiten gebruik en werd in 1952 ontdaan 
van wieken, kap en stelling. Tijdens de laatste 
restauratie in 2005 is de molen 8 meter verplaatst 
en 4,5 meter verhoogd. Tegenover de molen bevindt 
zich nog de bijbehorende, eind 19e eeuwse 
molenaarswoning. 
 
 
 

 
 
6. Boerderij “Geertruida Hoeve” - Nieuwerkerk a/d IJssel, Eerste Tochtweg 25 
Programma: niet te bezoeken 

 
Boerderij, eerder geheten “Geertruida-
hoeve” is links onderkelderd. De 
gedenksteen uit 1849 meldt de naam van 
Hendrik Cornelder. De boerderij heeft een 
rieten wolfsdak en een schoorsteen 
waarop een sierbekroning. De vensters 
hebben luiken en bestaan uit zes-ruits-
schuiframen.  
Medio 2008 is gestart met een 
(stagnerende) restauratie. 
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7. Ned.Herv. Kerk - Nieuwerkerk a/d IJssel, Kerkgang 3 
Programma: open ter bezichtiging 

 
De éénbeukige laatgotische dorpskerk is 
gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw, 
heeft een driezijdige koorsluiting en een houten 
tongewelf met trekbalken. De slanke toren heeft 
een versiering van spitsboognissen, met daarin 
traceringen en een boogfries onder de 
ingesnoerde naaldspits. De klokkenstoel heeft 
een klok met een diameter van 108,7 cm uit de 
17e eeuw. Kerk en toren zijn gerestaureerd in 
1928. De inventaris is voornamelijk uit de 17e 
eeuw en bestaat uit een eikenhouten preekstoel 
met koperen predikantslezenaar; een koperen 
voorzangerslezenaar, een doophek, twee 
banken met toogpanelen, drie koperen 
kaarsenkronen en een uit de eerste helft van de 
19e eeuw daterende orgelkas.  
Het van oorsprong één-klaviers orgel is in 1770 
gemaakt door P.van Assendelft voor de R.K. 
Kerk te Vlaanderen en in 1852 door L.van den 

Brink uitgebreid met een Onderpositief. In 1891 is dit orgel overgebracht naar de kerk 
van Nieuwerkerk.  
In de consistoriekamer is een marmeren Lodewijk XV-schouw met geschilderd 
gezicht op het dorp Nieuwerkerk in de 18e eeuw. 
 
8. Ophaalbrug “De Gele Brug” - Nieuwerkerk a/d IJssel, Dorpsstraat naast 62 
Programma: vrij te bezichtigen 
 
Aan het einde van de Dorpsstraat ligt over de ringvaart 
van de Zuidplaspolder een houten ophaalbrug uit 1882. 
De brug vormt de verbinding tussen de Dorpsstraat en 
Parallelweg-Zuid. Door de aanleg van deze ophaalbrug 
werd de driesprong Kerklaan/Dorpsstraat een 
viersprong.  
 
9. Villa “Buitenlust” - Nieuwerkerk a/d IJssel - ’s Gravenweg 182 
Programma: niet te bezoeken 

 
De in eclectische stijl gebouwde villa 
“Buitenlust” dateert uit 1884. De villa 
bestaat uit een bel-etage, verdieping en 
mezzanino op een vierkante plattegrond 
onder een afgeknot overstekend schilddak 
met gesmoorde pannen en voorzien van 
serres, erkers, balkons en uitbouwen. De 
gevels zijn opgetrokken in gele IJsselsteen 
met sierbanden en een gepleisterde 
cordonlijst. De gootlijst heeft een 
geschubde rand. Het toegangshek bestaat 

uit twee vleugels tussen colonelvormige pijlers, geflankeerd door halfronde wangen 
en ornamenten op de uiteinden van de spijlen en bloemknopmotieven als 
beëindiging van de zuiltjes.   
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10. Hoeve “Bouwlust” – Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 72 
Programma: niet te bezoeken 

 
Voormalige hoeve “Bouwlust” dateert uit de 
18e eeuw en bestaat uit een dwars geplaatst 
woonhuis onder een rieten wolfsdak. In de 
rechter zijgevel zijn vensters met oude 
kozijnen en luiken (volgens de beschrijving 
van 1965). De stal is vernieuwd.  
 
 
 
 

 
11. Hoeve “Langehof”- Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 16 
Programma: niet te bezoeken 

 
Voormalige hoeve “Langehof” met dwars 
gebouwd woongedeelte en zomerhuis, is 
waarschijnlijk uit de 18e eeuw. De hoeve heeft 
vensters met luiken en zesruitsschuiframen. 
De op het hek aangebrachte naam herinnert 
aan een vroegere eigenaar, de steenbakkers-
familie Van Lange van Ver-Hitland.  
 
 

 
12. Boerderij - Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 10 
Programma: niet te bezoeken 

 
Hoewel stalsporen ontbreken is het volgens 
de beschrijving uit circa 1965 een voormalige 
boerderij uit de 18e eeuw met rechts 
uitgebouwd een opkamer met daaronder een 
kelder. Het pand van IJsselstenen draagt een 
rieten wolfsdak, de opkamer heeft een 
zadeldak. De boerderij is recent 
gerestaureerd.  
 

 
13. Arbeidershuisje - Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 3 
Programma: niet te bezoeken 

 
Het arbeidershuisje is opgetrokken uit 
IJsselstenen, heeft een rieten dak en is 
genaamd “Lange-Hof”. Het huisje behoorde 
ooit bij de boerderij met dezelfde naam aan de  
’s Gravenweg nummer 16. 
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7. Fietskaart route Zevenhuizen en Moerkapelle 
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7a. Beschrijving fietsroute Zevenhuizen en Moerkapelle – route 18 km – 2 uur 
 
Start en eindpunt Historisch Centrum “Ons Verleden” (OZM) 
 

OZM. Tweemanspolder 15 – Historisch Centrum “Ons Verleden” OZM  
Verlaat in oostelijke richting deze locatie tot aan de Dorpsstraat, hier rechts af. 

1. Dorpsstraat 139 – rechts (Remonstrantse kerk met afsluitend hekwerk) 
2. Dorpsstraat 170 – links (Herv.Kerk) 
3. Dorpsstraat 37 – rechts (boerderij, later smederij, nu woonhuis) 

Voorbij dit monument rechts af de Wethouder Kreftlaan in. 
4. Eendrachtsdijk 4 – links (boerderij ‘t Land Kanaän met zomerhuis en hekwerk) 

Vervolg de Wethouder Kreftlaan, deze gaat met een bocht naar rechts over in de 
Schielandsingel. Deze weg maakt aan het eind een bocht naar rechts en gaat hier 
over in de Burg. Boerstraat. Neem de eerste weg links - Eendrachtsweg. 

5. Eendrachtsweg 1 – links (boerderij Voorzorg) 
Net voorbij de boerderij neemt u links het fietspad naar het westen. Na 350 meter 
over de brug links af over het fietspad richting de Rotte - Tweemanspolder. Het water 
is aan uw linker hand. Na ongeveer 800 meter is rechts de toegang naar de camping 
en de woningen van het Korenmolengat. 

6. Korenmolengat 2 – rechts (jachthuis The Jolly Duck) 
De weg rechtuit over het fietspad vervolgen, het water blijft aan uw linkerhand. Rij 
richting de molen. 

7. Rottedijk 1 – rechts (Eendrachtsmolen) 
Ga langs de molen en loop over het bruggetje van de schutsluis. 

8. Rottedijk 1 – schutsluis (Het Zevenhuizer Verlaat) 
Langs het sluiswachterhuisje links af het haventerrein verlaten, richting Zevenhuizen 
fietsen. Neem de eerste brug links, over de brug weer links af en meteen rechtsaf 
langs het oorlogsmonument over het fietspad de weg vervolgen langs het 
natuurgebied “Het Korenmolengat”. 

9. Molenviergang – rechts (draaiende molens) - de onderste molen is open 
U komt eerst bij de (draaiende) bovenmolen en verderop bij de drie ondermolens. Als 
de wind gunstig is, kunt u de onderste molen bezichtigen. Het fietspad vervolgen en 
aan het eind links over de brug over de Rotte recht uit. Halverwege de helling links af 
met een bocht links af onder spoor en A12 door, vervolgens weer links af en opnieuw 
over de Rotte en meteen links verder langs de Rotte. Bij de Moerkapelse Zijde 
oversteken, na 25 meter links en voor de brug over de Rotte rechts af. 

10. Rottedijk 14 – rechts (molenromp De Oorsprong) 
11. Rottedijk 16 – rechts (molenromp De Aalsmeerse Molen) 

Keer terug langs de Rotte en voor de brug over de Rotte links af richting 
Moerkapelle. Dit fietspad volgen en aan het eind rechts af en bij de Moerkapelse 
Zijde links af. Deze weg volgen tot de kruising net voorbij het benzinestation. Hier 
links af Dorpsstraat in. 

12. Dorpsstraat 15 – rechts (Herv.Kerk) - braderie 
De Dorpsstraat vervolgen, de weg gaat na 200 meter over in de Herenweg. Blijf 
doorrijden tot  

13. Herenweg 54 – rechts (hoeve Stolpenburg) 
Keer terug naar het dorp en rij via de Dorpsstraat recht door over het Noordeinde 
richting Zevenhuizen. 

14. Noordeinde 63 – rechts (boerderij Wei- en Bouwlust) - theetuin 
De weg vervolgen richting Zevenhuizen, vlak voor de A12 links over de fietsbrug, 
rechts af onder de A12 en het spoor door en verder via het Noordeinde naar 
Zevenhuizen. Aan het eind van deze weg, voor de Dorpsstraat rechtsaf naar het 
Historische Centrum “Ons Verleden” aan de Tweemanspolder 15. Dit is het einde 
van deze route.  
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7b. Beschrijving monumenten Zevenhuizen en Moerkapelle 
 
1. Remonstrantse Kerkje met toegangshek - Zevenhuizen, Dorpsstraat 139 
Programma: open ter bezichtiging 

 
Het Remonstrantse kerkje is in 1866 gebouwd, als 
opvolger van een eerdere kerkzaal. Het gebouw is 
opgetrokken uit rode baksteen op een rechthoekig 
grondvlak en heeft een pannen schilddak. De 
voorgevel is symmetrisch ingedeeld met 
middenrisaliet, waarin de entree zich bevindt en 
een roosvenster. Aan weerszijde van deze gevel 
zijn witgepleisterde hoekpilasters met tuinvazen 
aangebracht. De gevel wordt bekroond met een 
fries met druiventrossen en waaiervormige 
elementen. In zowel voor- als zijgevels zitten 
geprofileerde rondboogvensters. 
Bij de nieuwbouw van 1866 werd gebruik gemaakt 
van de nog goede materialen van de oude kerk, 
zoals balken, gietijzeren ramen, hardstenen 
vloertegels, koperen lichtkronen, koperen lezenaar, 

de fraaie preekstoel en het galerijhek. In 1954 werd het kerkgebouw verkocht aan de 
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. De preekstoel ging naar de Remonstrantse 
Geertekerk in Utrecht en het avondmaalstel naar de Remonstrantse Gemeente 
Nijmegen. 
In 1994 is het kerkje opnieuw gerestaureerd. 
 
 
2. Ned. Herv. Kerk - Zevenhuizen, Dorpsstraat 170 
Programma: open ter bezichtiging 

 
De tweebeukige hallenkerk is na een 
brand in 1699 herbouwd met 
gebruikmaking van gedeelten van het 
gotische muurwerk. De herbouw was 
afgerond in 1701. De twee beuken 
waren gescheiden door houten palen, 
maar zijn begin 19e eeuw omkleed met 
zuilen van stucwerk. De beide beuken 
zijn gedekt door zadeldaken. Voor de 
kerk staat een eenvoudige, gepleisterde 
toren van omstreeks 1500, met een in 
1967 vernieuwde spits en een hoog 
opgaand boogfries. In de toren bevindt 

zich een klokkenstoel waarin een klok met een diameter van 100 cm gegoten in 1709 
door J. Ouderogge.  
Tot het interieur behoren o.a. een gesneden preekstoel uit de eerste helft van de 17e 
eeuw, en verder een voorzangerslezenaar en drie herengestoelten met wapens uit 
de eerste helft van de 18e eeuw. Het koorgedeelte wordt afgesloten met een fraai 
gesneden houten koorhek met wapens ook uit de eerste helft van de 18e eeuw. 
Boven het koor bevindt zich het kerkorgel met een hoofdwerk en een onderpositief, 
vermoedelijk in 1835 door W. Beekes gemaakt. Boven het houten portaal is een bord 
met de tien geboden aangebracht uit de 18e eeuw.  
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3. Oude smederij - Zevenhuizen, Dorpsstraat 37 
Programma: niet te bezoeken 

 
De oude smederij is omstreeks 1638 
gebouwd als woonhuis, annex herberg 
voor Andries Leendertsz Speelman. Het 
gebouw heeft een hoog opgaande tuitgevel 
en een lager aangebouwd gedeelte. Het 
hele pand is opgetrokken in gele baksteen 
en de voor- en zijgevels zijn mooi 
ingedeeld met vensters en deuren, met 
daarboven ontlastingsbogen in rode steen. 
De vensters zijn schuiframen en de 

deuromlijsting is uit de 18e eeuw. De rieten daken lopen vloeiend in elkaar over. Van 
1788 tot begin 21e eeuw was er een smederij gevestigd. In 2013/2014 is het pand 
gerenoveerd tot woning. 
 
4. Boerderij “’t Land Kanaän” - Zevenhuizen, Eendrachtsdijk 4 
Programma: open ter bezichtiging 

 
De boerderij “’t Land Kanaän” is van het 
type langhuisboerderij gebouwd in 1898 in 
traditioneel ambachtelijke stijl op een 
rechthoekige plattegrond onder een 
pannen zadeldak en met een 
aangebouwde schuur aan de zuidzijde. 
Boven de voorgevel wordt het dakoverstek 
gedragen door houten consoles en is een 
gesneden voorschot aangebracht, voorzien 
van een makelaar en eindigend in een 
windvaan. De voorgevel is rijk gedecoreerd 
met sierbanden, heeft een mooi 

symmetrische indeling, en in de entree bevindt zich een paneeldeur met sierroosters 
onder een glas-in-lood bovenlicht. Aan de noordzijde is halverwege de 20e eeuw een 
zomerhuis in dezelfde stijl aangebouwd, dat net als het woonhuis ook is voorzien van 
een overstekende dak van windveren. De toegang aan de achterkant van de 
boerderij bestaat uit een smeedijzeren hekwerk. De wanden van de wagenschuur 
bestaan uit rabatdelen en de schuur heeft twee grote inrijdeuren. Het geheel is 
gedekt met een pannen zadeldak.  
 
5. Boerderij “Voorzorg” - Zevenhuizen, Eendrachtsweg 1 
Programma: niet te bezoeken  

 
De boerderij “Voorzorg” is van het type 
langhuisboerderij gebouwd eind 19e eeuw 
op een rechthoekige plattegrond. De 
boerderij bestaat uit een deels 
onderkelderd eenlaags woongedeelte met 
een zolderverdieping, gedekt door een 
pannen zadeldak. De voorgevel van het 
woongedeelte is rijk uitgevoerd in de 
traditie van de Overgangsarchitectuur met 
elementen uit de Neo-Renaissance en 
Chaletstijl. De vensters zijn voorzien van T-
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schuiframen met glas-in-lood bovenlichten. Bijzonder is het ambachtelijke 
vervaardigde houtsnijwerk van decoratief gezaagde overhangende windveren, het 
haanhout en de makelaars. 
Het bedrijfsgedeelte in het verlengde van het woonhuis heeft een zadeldak met een 
iets lagere nokhoogte en is gedekt met dezelfde pannen als het woonhuis. Het 
aansluitende tweede bedrijfsgedeelte heeft ook een zadeldak met een weer iets 
lagere nokhoogte en is gedekt met rode pannen. Aan de noordzijde bevindt zich een 
zomerhuis, dat met een tussenlid verbonden is met de werkkeuken. 
 
 
6. Jachthuis “Jolly Duck” - Zevenhuizen, Korenmolengat 2 
Programma: open ter bezichtiging 

 
Het voormalig Jachthuis “Jolly Duck” 
werd rond 1920 gebouwd voor de familie 
Van Romunde uit Den Haag en heeft tot 
1962 als zodanig gefunctioneerd. Dit 
houten buitenverblijf is een voorbeeld 
van prefab-bouw, zoals die in die tijd 
onder meer werd geleverd door de firma 
Christoph & Unmack uit Silezië.  
In de laatste weken van WOII hield de 
Amerikaanse boordschutter John 
McCornick zich schuil in het jachthuis, 
nadat hij in februari 1945 met zijn B24 

was neergestort in de buurt van Zoeterwoude. Hij werd opgevangen door 
verzetstrijders uit Zoetermeer, waaronder tandarts Joseph Kentgens en agent Jacob 
Leendert Van Rij, die ook genoodzaakt waren hier onder te duiken. Vijf dagen voor 
het einde van de oorlog werd het huis door de Duitsers overvallen. Bij het 
vuurgevecht dat volgde kwamen McCornick en Van Rij om het leven. Het jachthuis 
heeft na de oorlog de naam van het neergestorte vliegtuig gekregen. Op 21 april 
1995 is ter nagedachtenis van deze dramatische gebeurtenis vlak bij het huis een 
monument onthuld. Het jachthuis is in 2012/2013 gerenoveerd. 
 
 
7. Eendrachtsmolen - Zevenhuizen, Rottekade 1 
Programma: niet te bezoeken 

 
De Eendrachtsmolen is een achtkantige 
rietgedekte molen van het type grondzeiler vlak bij 
het Zevenhuizer Verlaat tussen de Hennipsloot en 
de Rottemeren. De molen is in 1727 gebouwd als 
boezemmolen, die het water uitsloeg van twee 
thans niet meer bestaande molengangen.  
Het wiekenkruis heeft roeden met een lengte van 
circa 28 meter en is uitgerust met het Oudhollands 
hekwerk met zeilen. Het water wordt opgevoerd 
met een scheprad. 
Tegenwoordig kan de molen als waterververser 
voor de Rotte dienst doen. De molen doet 

daarnaast dienst als woning. Sinds 1949 is de molen eigendom van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondzeiler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenhuizer_Verlaat
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hennipsloot&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rottemeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/1727
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiekenkruis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roeden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeil_(molen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheprad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotte_(rivier)
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8. Zevenhuizer Verlaat - Zevenhuizen, nabij Rottekade 1 
Programma: vrij te bezichtigen 

 
Het Zevenhuizer Verlaat is een 
schutsluis met puntdeuren tussen de 
Rottemeren en de Hennipsloot. In 2008 
onderging de sluis een complete 
renovatie aan deuren en muren en aan 
de gedenksteen, een stichtingsteen 
waarop vermeld staat dat de sluis in 
1740 in opdracht van Jan Bontenbal en 
de molenmeesters van de er naast 
liggende polders is gebouwd. De 
oorspronkelijke sluiswoning dateerde net 
als de sluis uit 1740, maar de woning 
werd in 1977 afgebroken en in dezelfde 

stijl opnieuw opgebouwd. De sluis zorgt voor een vaarroute voor kleine vaartuigen 
van Rotterdam binnendoor naar Gouda. Het waterpeil van de Hennipsloot is 115 
centimeter lager dan dat van de Rotte.  
 
 
9. Molenviergang - Zevenhuizen, Molenweg 2, 4, 6 en 8 
Programma: afhankelijk van het weer draaien alle molens. De onderste molen is, 
als het weer het toelaat, van binnen te bezichtigen. 

 
De Molenviergang is een molengang bestaande uit 
vier achtkantige poldermolens, die gebouwd zijn in 
de periode 1722-1730. Ze staan op een stenen 
voet en zijn met riet gedekt. Ze zijn van het type 
grondzeiler met bovenkruier en hebben een 
scheprad van bijna Ø 6 meter en een wiekenkruis 
van 28 meter.  
Voor de bemaling van de polder zijn de molens in 
1953 buiten bedrijf gesteld en werden toen 
opgenomen in de Stichting tot instandhouding van 
de Molenviergang van de Tweemanspolder. De 
Molenviergang is maalvaardig en kan meehelpen 
bij de bemaling van de Tweemanspolder. 
 
 
 
 

9a. De Tweemanspolder Molen No.4 is de bovenmolen en daarmee de laatste trap 
van de viergang. De molen is gebouwd in 1722.  
9b. De Tweemanspolder Molen No.3 is de derde trap van de viergang en gebouwd 
in 1792 ter vervanging van een eerdere molen uit 1728, die in dat jaar afbrandde.  
9c. De Tweemanspolder Molen No.2 is de tweede trap van de viergang en 
gebouwd in 1729. 
9d. De Tweemanspolder Molen No.1 is de eerste trap van de viergang en gebouwd 
in 1730. 
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10. Molenromp “De Oorsprong” - Moerkapelle, Rottedijk 14 
Programma: informatie over historie van deze molenromp 

 
Molen “De Oorsprong” is een wipmolen met scheprad 
gebouwd in 1623, die werd ingezet voor de bemaling 
van de toen nog niet uitgeveende polder. Na het 
uitvenen van het gebied werd de wipmolen omstreeks 
1651 ingeschakeld als bovenmolen bij de 
droogmaking van de polder De Honderd Morgen of 
Wilde Venen. In 1925 is de molen buiten werking 
gezet en deels afgebroken.  
De molenromp bestaat uit een lage gemetselde 
bakstenen voet met daarop een piramidevormige met 
rietgedekte opbouw van twee woonlagen. 
 

 
11. Afgeknotte “Aalsmeerse Molen” - Moerkapelle, Rottedijk 16 
Programma: niet te bezoeken 

 
De “Aalsmeerse Molen” is een restant van een 
achtkantige bovenkruier, gebouwd in 1650 en in die 
tijd ingericht als ondermolen voor het droogmaken van 
de polder De Honderd Morgen of Wilde Venen. 
Omstreeks 1925 werd de kap en het wiekenkruis 
verwijderd. De incomplete molen werd gedurende 
WOII een meter opgehoogd en werd gebruikt als 
luchtwachtpost. De molenromp bestaat uit een 
bakstenen voet met daarop een houten achtkant, met 
riet gedekt en voorzien van plat dak. 
 
 
 
 

12. Ned. Herv. Kerk - Moerkapelle, Dorpsstraat 15 
Programma: open ter bezichtiging 

 
De Nederlands Hervormde Kerk bestaat uit een 
bakstenen zaalkerk uit 1662 met rondboogvensters van 
elkaar gescheiden door ingezwenkte steunberen. De 
houten overwelving heeft steekkappen. De voorgevel 
met risaliet wordt bekroond door een gebeeldhouwde 
fronton met de wapens van de ambachtsheer Daniël van 
Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria Hooft en het 
bouwjaar. De eenvoudige toren heeft een vierkante 
bakstenen klokkengeleding en kleine naaldspits. In de 
klokkenstoel o.a. een klok van Petit en Fritsen uit de 19de 
eeuw met een diameter van 45,2 cm. 
In de periode 1951-1955 is de kerk gerestaureerd. 
Tot de inventaris behoren o.a. een preekstoel met 
tongpanelen op de kuip van eind 17e eeuw; een 

eikenhouten koorhek uit 1593 oorspronkelijk gemaakt voor de Sint Laurenskerk te 
Rotterdam; een koperen lezenaar en doopbekkenhouder aan de preekstoel uit de 
18e eeuw.  
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13. Boerderij “Stolpenburg” - Moerkapelle, Herenweg 54 
Programma: open ter bezichtiging 

 
Boerderij “Stolpenburg” is een in deze 
streken zelden voorkomend type Noord-
Hollandse Stolpboerderij, met een hoog 
riet gedekte stolpdak, gebouwd omstreeks 
1660. Het middengedeelte van de 
voorgevel wordt bekroond door een hoge 
puntgevel, dat met een wolfseind 
verbonden is met het grote dak. De 
voorgevel heeft een mooie vensterindeling 
met kleurig geschilderde schutluiken. 
Links bevindt zich onder de opkamer de 
melkkelder. 

 
 
14. Boerderij “Wei- en Bouwlust” - Zevenhuizen, Noordeinde 63 
Programma: theetuin in een tuin vol kleurige hortensia’s 

 
Boerderij "Wei- en Bouwlust" is een 
langhuisboerderij, gebouwd in 1734 en 
opgetrokken in gele IJsselsteen met boven 
de vensters strekken van rode baksteen. In 
de gevels zitten vlechtingen, de vensters 
hebben houten kruiskozijnen en zijn 
voorzien van luiken. In het midden van de 
voorgevel bevindt zich een deur omlijst 
met verdiepte pilasters en hoofdgestel. De 
kelder onder de opkamer heeft 
keldervensters met diefijzers en luikjes. De 

hoeve is gedekt met een pannen zadeldak en is aan de voor- en achterkant 
afgesloten door een wolfseind. 
 
15. Herenboerderij - Zevenhuizen, Bredeweg 94 
Programma: niet te bezoeken. 

 
De Herenboerderij met bijbehorende 
spijlenhekwerken op het toegangspad en 
de monumentale bomen rondom het huis is 
een voorbeeld van een gave en 
karakteristieke langhuisboerderij. Het 
complex is eind 19e eeuw gebouwd in 
Eclectische bouwtrant en bestaat uit een 
dwars geplaatst woongedeelte van twee 
woonlagen onder een schilddak met 
daarachter een eenlaags bedrijfsgedeelte 
onder een zadeldak met daarachter nog 
een stal onder een rieten zadeldak. Dit 
geheel geeft het pand de allure van een 

herenboerderij. De vensters hebben overwegend T-schuiframen waarvan de 
bovenlichten op de begane grond zijn voorzien van glas-in-lood. De voorgevel heeft 
een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met op de begane grond een indeling van vier 
eenheden en op de verdieping twee eenheden.   

http://rijksmonumenten.nl/monument/40453/hoeve+wei-+en+bouwlust/zevenhuizen
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8. Kunst en ambacht tijdens Open Monumenten Dag – 12 september 2015 
 

 
 
Op de hieronder aangegeven locaties is te zien hoe een (eeuwen) oud 
ambacht wordt uitgeoefend. 

 

Locatie Ambachten 

  

Moordrecht  

M1 Oudheidkamer “Het Weeshuis”  
Historische Vereniging Moordrecht,  
Westeinde 1, Moordrecht 

Touwslager. 

M11 Rooms Katholieke Kerk,  
Oosteinde 23, Moordrecht 

Orgel- en fluitspel 10.30 – 11.30 uur 
van Henriette en Roel van Dijk. 

M16 Toren Hervormde Kerk, 
Kerkplein 12, Moordrecht 

Carillonspel 13.00 – 14.00 uur  
van beiaardier Maarten Siebel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel  

N1 Historische Vereniging Nieuwerkerk,  
’s Gravenweg 6, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Touwslager 
Smid 

N5 Molen “Windlust”,  
Kortenoord 3, Nieuwerkerk a/d IJssel 

Korenmolenaar. 

N4 Steenovens “Klein Hitland”,  
Hitlandselaan 4-7, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Demonstratie “van slib tot ijsselsteen”, 
verder o.a.  
Roboodt Kleij, beeldend kunstenaar 
en Wilco van Hoogdalem, sculpturist. 

Zevenhuizen  

Z9a Molenviergang 
Molenviergang 4, Zevenhuizen 

Watermolenaars. 

 
 
Veel vormen van kunst komt u vanzelf tegen in de diverse monumenten in de vorm 
van bijvoorbeeld gebrandschilderde glas-in-loodramen, houtsnijwerk, ornamenten en 
stichtingsstenen. 
 
Het exacte programma in 2015 rondom het thema van de “Kunst & Ambacht” kan op 
het laatst nog worden aangepast met extra activiteiten. Dit zal onder andere worden 
bekend gemaakt via de locale huis-aan-huis bladen. 
 
 



 

  



 

Deze folder is uitgegeven door:  
 
 
 

Historische Vereniging Moordrecht,  
Oudheidkamer “Het Weeshuis”,  
Westeinde 1, Moordrecht 
 
Open: Elke tweede zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur. 
Informatie: www.historischmoordrecht.nl 
 

 
 

Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Oudheidkamer Hoeve “Nooit Gedacht”, 
’s Gravenweg 6, Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
Open: Elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.hvnweb.nl 
 

 
 

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, 
Historisch Centrum “Ons Verleden”,  
Tweemanspolder 15, Zevenhuizen 
 
Open: Elke laatste zaterdag van de maand van 13.30-16.00 uur. 
Informatie: www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl 
 

 
 
 
Met een bijzondere dank aan alle eigenaren en beheerders van de te bezichtigen 
monumenten, de personen die een ambacht hebben uitgebeeld en het OMD-Comité 
die de fietsroutes in kaart heeft gebracht.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Steun ons door lid te worden van één van de hierboven genoemde historische 
organisaties!  
 

Deze organisaties hebben alle drie de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende 
Instelling), op grond waarvan giften en schenkingen van zowel particulieren als 
bedrijven fiscaal aantrekkelijk zijn. 

http://www.historischmoordrecht.nl/
http://www.hvnweb.nl/
http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/

