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Dit boekje kwam tot stand met medewerking van:  

Cultuur Platform Zuidplas 

Historische Vereniging Moordrecht 

Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel 

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle  

Illustratie voorpagina: Maarten Streefland 
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De BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 belooft een bijzondere editie te worden. 
Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er minder monumenten open ter bezichtiging.  

Maar dankzij de inzet en flexibiliteit van de deelnemende organisaties, is er ook dit jaar een   
gevarieerd aanbod aan activiteiten en wordt er ruime aandacht geschonken aan de vele  

historische monumenten in de gemeente Zuidplas.   

Middels de routes in dit boekje kunt u in uw eigen tempo en op eigen gelegenheid de  
verschillende locaties in Zuidplas bezoeken. Wandelend, op de fiets of vanaf het water, er is 
genoeg te zien! Fietst u deze route op een ander moment? Een hoop locaties zijn geregeld 

open voor publiek. Zie voor een volledig overzicht de achterzijde van dit boekje. 
  

Op verschillende locaties is er aandacht voor beeldende kunst:  
in Moordrecht de DIJ beeldentuin, in Nieuwerkerk de beeldentuin op leefgoed  

De Olifant en het project Cirquit Tree Eyes bij de Steenoves in Klein Hitland.  
De Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (sbkz) organiseert op verschillende locaties de expositie 

‘en plein air’, deze is gratis te bezoeken. 
 

Muziekliefhebbers kunnen om 14.30 terecht in Moordrecht. Vanaf de toren van de Dorpskerk 
brengen Wim Ruitenbeek (beiaard), Rudolf Weges (trompet) en Boudewijn Zwart (piano) 

Franse chansons en diverse licht klassieke stukken.  

Vanzelfsprekend verwachten we van u dat de geldende maatregelen in acht worden genomen: 

blijf thuis bij klachten  
verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts,  

plotseling verlies van reuk en/of smaak 
 

was vaak uw handen 
 

hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 

gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
 

houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
 

schud geen handen 
 

vermijd drukte 
 

Op de locaties die geopend zijn voor bezoek en bij horecagelegenheden onderweg kunnen 
aanvullende maatregelen en regels van toepassing zijn, houd hier rekening mee en volg de 

aanwijzingen van het aanwezige personeel op.  

Het Historisch Centrum van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is in verband met 
covid-19 nog gesloten voor publiek. Tijdens Open Monumentendag is tussen 10.00 en 16.00 
een informatiestand van de vereniging te vinden aan het eind van de Tweemanspolder, vlakbij 

de tweede fietsbrug over de Hennipsloot. Op de kaart aangeduidt als           

Alle openingstijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen, kijk daarom voorafgaand aan uw 
bezoek op de website van Open Monumentendg of op www.scnz.nl 

Zuidplas is rijk aan monumenten die het waard zijn om gezien te worden. 
We wensen u veel plezier met deze verkenningstocht! 

 

OZM 
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Toelichting op de fietsroute 

De fietsroutes en kaartjes zijn zo gemaakt dat u op ieder willekeurig punt kunt starten.  
Wanneer u de rode lijn  volgt, komt u vanzelf langs alle monumenten. Het staat u natuurlijk vrij de route 
naar believen aan te passen. De rode stippellijnen    doen suggesties om de route op te delen in kortere 
ronden, of -zoals langs de Zevenhuizerplas- voor een alternatieve route.  
 

De diverse monumenten worden per dorp besproken. Voor en na de beschrijvingen per dorp vindt u kaartjes 
waarop de route en de verschillende monumenten zijn aangeduid. De monumenten zijn genummerd op zowel 
de kaart als in de beschrijving, zo vindt u makkelijk uw weg. Op een aantal van de grotere overzichtskaarten is 
slechts een deel van de monumenten aangegeven ter referentie. 
 

De nummers in een dicht bolletje    vallen binnen de route, de nummers met een open bolletje    niet.  
Deze staan echter wel vermeld en zijn, mocht u in de buurt zijn, zeker de moeite waard eens te bekijken.  
De route loopt, waar mogelijk, over speciale fietspaden. Op een aantal stukken wordt de weg gedeeld met  
auto’s, wees hier extra voorzichtig. Let ook op het fietspad langs de dijk tussen Moordrecht en Nieuwerkerk 
(tussen Westeinde en Kortenoord). Het fietspad loopt hier onderaan de dijk, fiets dus niet bovenlangs de dijk.  
 

De volledige route, inclusief het rondje om de Zevenhuizerplas, is ruim 75km. De minder fanatieke fietsers 
raden we dan ook aan maar een deel van de route te volgen. De routes lenen zich prima om ook op een ander 
moment te fietsen en de meeste locaties die tijdens Open Monumentendag geopend zijn, zijn ook op andere 
momenten te bezoeken. Zie voor een overzicht de achterkant van dit boekje.  
 

Alle locaties die geopend zijn voor publiek zijn te herkennen aan het blauwe kader. De meeste locaties zijn de 
hele dag te bezichtigen, enkele locaties en activiteiten hebben op een specifiek tijdstip. Blader het boekje dus 
even door voor u op de fiets stapt en plan uw route zorgvuldig.  

  

MK1 Molenromp ‘De Oorsprong’ - Rottedijk 14, Moerkapelle NK6 Hoeve ‘Het Meerkoetennest’ - Groenendijk 259 , Nieuwerkerk a/d IJssel 

MK2 Afgeknotte ‘Aalsmeerse Molen’ - Rottedijk 16, Moerkapelle NK7 Steenovens ‘Klein Hitland’ - Hitlandselaan 4-7, Nieuwerkerk a/d IJssel 

MK3 Ned.Herv. Kerk - Dorpsstraat 15, Moerkapelle NK8 Molen ‘Windlust’ - Kortenoord 3, Nieuwerkerk a/d IJssel 

MK4 Boerderij ‘Stolpenburg’ - Herenweg 54, Moerkapelle ZH1 Oude smederij - Dorpsstraat 37, Zevenhuizen 

MD1 Watertoren - IJsselerf, Moordrecht ZH2 Boerderij ‘’t Land Kanaän’ - Eendrachtsdijk 4, Zevenhuizen 

MD2 Grafkelder familie Drost-IJserman -Westeinde tussen 26 en 28, Moordrecht ZH3 Boerderij ‘Voorzorg’ - Eendrachtsweg 1, Zevenhuizen 

MD3 Oudheidkamer ‘Het Weeshuis’ - Westeinde 1, Moordrecht ZH4 Remonstrantse Kerkje met toegangshek - Dorpsstraat 139, Zevenhuizen 

MD4 DIJ Beeldentuin - Westeinde 1, Moordrecht ZH5 Ned. Herv. Kerk  - Dorpsstraat 170, Zevenhuizen 

MD6 Ned.Herv. Kerk  - Kerkplein 12, Moordrecht ZH6 Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ - Tweemanspolder 15, Zevenhuizen 

MD7 RK St. Johannes Onthoofdingkerk  & Pastorie – Oosteinde 23, Moordrecht ZH7 Jachthuis ‘The Jolly Duck’  - Korenmolengat 2, Zevenhuizen 

MD8 Boerderij en toegangshek - Oost Ringdijk 3, Moordrecht ZH8 Eendrachtsmolen - Rottekade 1, Zevenhuizen 

NK1 Ned.Herv. Kerk - Kerkgang 3, Nieuwerkerk a/d IJssel ZH9 Zevenhuizer Verlaat  - nabij Rottekade 1, Zevenhuizen 

NK2  ‘De Gele Brug’ - Dorpsstraat, naast 62, Nieuwerkerk a/d IJssel ZH10 Molenviergang - Molenweg 2, 4, 6 en 8, Zevenhuizen 

NK4 Hoeve ‘Nooit Gedacht’ - ’s-Gravenweg 6, Nieuwerkerk a/d IJssel ZH11 Boerderij ‘Wei- en Bouwlust’ - Noordeinde 63, Zevenhuizen 

NK5 Steenoven ‘De Olifant’ - Groenendijk 311, Nieuwerkerk a/d IJssel ZH12 Herenboerderij - Bredeweg 94, Zevenhuizen 

Een overzicht vn alle monumenten: 
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OZM 

ZH7 

ZH8 
ZH9 

ZH10 
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ZH12 

I Moerkapelle         p. 6 

II  Moerkapelle - Zevenhuizen     p. 6 

III Moordrecht          p. 8 

IV Zevenhuizen - Moordrecht - Nieuwerkerk p.12 

V Nieuwerkerk      p.13 

VI Nieuwerkerk - Zevenhuizen   p.17 

VII Zevenhuizen      p.18 

VIII Zevenhuizen - Moerkapelle   p.25 

MK 1 
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Toelichting op de monumenten in Moerkapelle 

     Molenromp ‘De Oorsprong’ - Rottedijk 14  
      te bezichtigen vanaf de openbare weg 

Molen ‘De Oorsprong’, gebouwd in 1623, is een wipmolen met 
scheprad 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. 

     Afgeknotte ‘Aalsmeerse Molen’ - Rottedijk 16  
     te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

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 werden 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. 

                    Ned.Herv. Kerk - Dorpsstraat 15 
                  te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

Deze bakstenen zaalkerk uit 1662 heeft rondboogvensters, van elkaar  
gescheiden door ingezwenkte steunberen. De houten overwelving heeft steek-
kappen. De voorgevel 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 19e eeuw.  
 

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 St. Laurenskerk 
te Rotterdam; een koperen lezenaar en doopbekkenhouder aan de preekstoel 
uit de 18e eeuw.  

MK 1 

MK2 

MK3 
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Toelichting op de monumenten in Moordrecht 

          Watertoren – IJsselerf  
          te bezichtigen vanaf de openbare weg 

De watertoren is ontworpen door de Waddinxveense architect P.D. 
Stuurman en in 1924 gebouwd als onderdeel van de Koninklijke 
Verenigde Tapijtfabrieken. 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 en verbouwd tot woonhuis. Momenteel 
wordt de toren verbouwd tot verschillende appartementen. 

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. 
Inwendig zijn de betonnen vloeren, trappen en de kolom in het 
midden van de toren bewaard gebleven. Deze kolom onder- 
steunt 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.  

 Grafkelder familie Drost-IJserman – Westeinde tussen 26 en 28  
 te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

Op een ommuurd terrein met toegangshek ligt deze  
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. 

       Voormalig weeshuis, bejaardenhuis en raadshuis – Westeinde 1  
      expositieruimte hvm is te bezichtigen in het souterrain (ingang aan de parkzijde)  
         zaterdag 13.30-16.30  

 

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.  

Nu zijn er ruim twintig zorg-appartementen gerealiseerd 
en biedt het pand onderdak aan de oudheidkamer ‘het 
Weeshuis’ van de Historische Vereniging Moordrecht. 

MD1 

MD2 

MD3 
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 DIJ Beeldentuin - Oudheidkamer ‘Het Weeshuis’, Westeinde 1 
 zaterdag 12 september vrij toegankelijk vanaf 13.30 

 

In de DIJ Beeldentuin kan men langs 6 bijzondere kunst- en historische objecten lopen. Eén betonplaat in de 
tuin is nog leeg. Heeft u ideeën voor een beeld daar? Wie of wat verdient een mooie plek in de DIJ Beelden-
tuin? Vul het formulier in en lever dit in bij de oudheidkamer. 
 

De DIJ Beeldentuin is een initiatief van Milieuvereniging Zuidplas en de Historische Vereniging Moordrecht 
(hvm), in samenwerking met de stichting van Drost-IJserman. De tekstborden vertellen kort iets over de tuin, 
de planten, de kunstenaars en de beelden. Als u met de camera van uw tablet of smartphone de QR-code op 
de informatiebordjes bij het object afleest, komt u op een internetpagina met extra informatie over het  
kunstwerk, de kunstenaar en de historie die het object verbeeldt.   
 

Voor kinderen is in de oudheidkamer een puzzel beschikbaar met vragen over de beeldentuin. 

MD4 

  Moordrecht - Beschermd dorpsgezicht 
 

In de oude dorpskern staan veel monumentale panden. Het centrum is zelfs aangemerkt als beschermd 
dorpsgezicht.  
 

In een rustig tempo, wandelend door de dorpskern, zijn de panden het best te bekijken. 
Vertrek vanaf de Oudheidkamer en loop de dijk op naar de Dorpsstraat.  
De trap op het eind van de Dorpsstraat is niet geschikt voor fietsers,  
deze kunnen het best de dijk af bij de Kerklaan.  
 

De monumenten bevinden zich op de volgende locaties: 
Dorpsstraat  61, 62, 60, 58, 54, 52, 48, 36, 34, 31, 26, 9, 4 
Kerklaan   27 
Kerkplein   1, 2, 6, 12  
 

MD5 

© OpenStreetMap-auteurs  
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Carillon concert rond de 
Ned.Herv. Kerk, Kerkplein 12 
zaterdag 14.30-15.30 
 

De Dorpskerk in Moordecht beschikt sinds de restauratie en  
uitbreiding in 2011 over een volwaardig concertcarillon met maar 
liefst 38 klokken, bespeeld vanaf een origineel stokkenklavier.  
De Stichting Torenmuziek Moordrecht organiseert geregeld  
concerten met gerenomeerde beiaardiers uit binnen- en  
buitenland.  
 

Op zaterdag 12 september kunt u rondom het Kerkplein, in de  
buitenlucht en op gepaste afstand, genieten van het spel van  
Rudolf Weges (trompet), Wim Ruitenbeek (beiaard) en Boudewijn Zwart (piano). Het drietal brengt diverse 
lichte klassieke muziekstukken en Franse chansons. Boudewijn en Ruud spelen vanuit de klokkentoren van de 
Dorpskerk. Rudolf speelt, voor het hele dorp zichtbaar, vanaf de torentrans.  

         Ned.Herv. Kerk – Kerkplein 12   
         te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

De Hervormde Kerk, oorspronkelijk gewijd aan Johannes de 
Doper, is gebouwd in 1657 in gotische stijl. De kerk is een 
eenbeukige kruiskerk met een toren van drie geledingen 
met balustrade en achtzijdige spits. In de toren hangt een 
door Henricus Meurs in 1613 gegoten klok (Ø103,8cm) en 
een klok van Pieter Hemony uit 1676 ( Ø88,3cm). 
 

De inventaris is voornamelijk uit de 17e eeuw en bestaat  
uit o.a. preekstoel, twee koperen lezenaars en 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  
overgeplaatst naar deze kerk. 

MD6 

      RK St. Johannes Onthoofdingkerk  & Pastorie– Oosteinde 23 
     te bezichtigen vanaf de openbare weg 
 

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 eind 18e eeuwse Lodewijk XVI-preekstoel, en een 
orgelkast met koorbalustrade, waarin een door J.J.  
Vollebregt gebouwd eenklaviers orgel is aangebracht.  
 

De 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.  

MD7 

Beiaardier Wim Ruitenbeek 
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Toelichting op de monumenten in Nieuwerkerk a/d IJssel 

 Ned.Herv. Kerk - Kerkgang 3  
 open ter bezichtiging zaterdag 14.00-16.00 

De éénbeukige laatgotische dorpskerk, 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 traceringen en een boogfries onder de  
naaldspits. De klok (Ø108,7cm) komt uit de 17e eeuw.  

In de Torenhal bevindt zich de oudste grafsteen van Nieuwerkerk. 
Deze dateert van 1563 en kent het opschrift: ‘hier leyt begraven nanne 
dirck soon bit voor die sijle’.  
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 een 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.  

 

Kerk en toren zijn gerestaureerd in 1928. Uit dat jaar dateren ook de tien gebrandschilderde ramen met   
Bijbelse voorstellingen in het schip, van de hand van de Haagse L.F. Asperslagh (1893-1949). 

Ophaalbrug ‘De Gele Brug’ - Dorpsstraat, naast 62 
te bezichtigen vanaf de openbare weg 

     Monumentale boerderijen aan de ‘s-Gravenweg 
      te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

De ’s-Gravenweg is letterlijk ‘zo oud als de weg naar Kralingen’. Dit gezegde slaat namelijk op deze weg die 
zijn naam ontleent aan de graven van Holland en al bestond in de vroege middeleeuwen. De weg was een 
onderdeel van de verbinding Rotterdam-Gouda. In 1679 besloten beide steden de weg (20,6km) te  
verharden. Tot 1741 was dit de langste verharde straatweg in Nederland. De bestrating kostte ƒ 70.000 en er 
waren ruim 1.200.000 klinkers nodig, 600 per meter. De ’s-Gravenweg was, behalve voor de bewoners, een 
tolweg. Tot de komst van de spoorweg in 1855 reed er ook een postkoets. Het spoor is in 1953 verlegd, maar 
aan de Kerklaan herinnert het oude station hier nog aan.  
 

Met zo’n lange en rijke historie zal het niet verbazen dat er aan de ’s-Gravenweg een hoop oude gebouwen 
staan. Een aantal hiervan is ook aangemerkt als Rijksmonument: de nummers 182, 72, 16, 10, 6 en 3. 

NK 1 

NK 2 

NK 3 

Aan het einde van de Dorpsstraat ligt over de ringvaart van de 
Zuidplaspolder een houten ophaalbrug uit 1882. De brug verbindt 
de Dorpsstraat en Parallelweg-Zuid. Met de aanleg van deze ophaal-
brug werd de driesprong Kerklaan/Dorpsstraat een viersprong.  
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       Hoeve ‘Nooit Gedacht’ - ’s-Gravenweg 6  
       open zaterdag 14:00-16:00 rondleiding aanwezig 

 

Voormalige boerderij met sinds de 19e eeuw de 
naam ‘Nooit Gedacht’. De hoeve uit 1679 heeft 
rechts een uitgebouwde opkamer, waaronder een 
kelder. Het pand wordt gekenmerkt door de 
gepleisterde voorgevel, vensters met luiken en het 
rieten schilddak. In de opkamer zwaanshalskorbelen 
en een oorspronkelijke deur.  De stal is in de 19e 
eeuw vernieuwd en van een pannendak voorzien. 
Ook het aangebouwde zomerhuis dateert van de 19e 
eeuw. Het voorhuis is in 1996 gerestaureerd, waarbij 
de aangetroffen 17e eeuwse tegels zijn herplaatst.  
 

De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel 
(hvn) startte hier in 1992 een Oudheidkamer in een 
deel van de stal. Met de jaren is deze flink uitgebreid. 

Inmiddels beslaat de Oudheidkamer het merendeel van de gebouwen op het erf. Er wordt veel ambachtelijk 
en boerengereedschap verzameld. Ook vind u hier een winkeltje, mini-schooltje en een huishoudelijk hoekje.  
Op de stalzolder is een expositieruimte ingericht met tentoonstellingen over wisselende thema’s.  

    Steenoven ‘De Olifant’ - Groenendijk 311 
    open zaterdag & zondag 11.00-18.00, Beeldentuin, Kunstproject 
    mogelijkheid tot rondleiding na vooraf reserveren: www.leefgoed.nl/agenda 

 

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 de oven stookte tot 1920.  
 

Tegenwoordig vind je op het terrein van deze voormalige steen-
oven ‘Leefgoed De Olifant’. Naast het restaurant en verschillende 
vergaderlocaties is er hier veel aandacht voor kunst en cultuur. 
Jaarlijks wordt gedurende de zomermaanden werk van diverse    
kunstenaars getoond in de beeldentuin. Dit jaar is de beeldentuin, in het kader van ‘10 jaar Zuidplas’,       
uitgebreid met een aantal Land-Art installaties. Gedurende het jaar vinden er geregeld optredens plaats en is 
er ook aandacht voor (locatie)theater.  
 

Tijdens open Monumentendag kunt u hier terecht voor een rondleiding over deze voormalige steenplaats. De 
Nieuwerkerkse kunstenaar Mariska Palsgraaf maakte speciaal voor Open Monumentendag een kruiwagen, 
die de bezoekers een goed beeld geeft van het gewicht van de IJsselsteentjes.  

NK 4 

NK 5 

Hoeve ‘Het Meerkoetennest’ - Groenendijk 259      
te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

Hoeve ‘Het Meerkoetennest’ met stal dateert van 1657. De wit 
gepleisterde boerderij heeft een puntgevel en 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. 
 
 

NK 6 
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     Steenovens ‘Klein Hitland’ - Hitlandselaan 4-7  
      open zaterdag 10:00-16:00 rondleiding aanwezig 

Deze locatie was van 1627 tot 1964 een steenplaats. 
De vier voormalige open veldsteenovens zijn  
vermoedelijk aan het begin van de 19e eeuw  
gebouwd. De ovens hebben toegangspoorten en 
vuurmonden in de zijmuren. Oven 1 heeft twee 
aangebouwde turfschuren onder lessenaarsdaken 
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. 
 

De Stichting Steenovens Klein Hitland organiseert 
gedurende het hele jaar diverse activiteiten. Veelal 
van culturele aard, maar er is ook ruimte voor een 
maatschappelijke inslag. Een goed voorbeeld hiervan 

is het ‘Tuinierenproject’, aanvankelijk opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar 
inmiddels ook omarmd door adere vrijwilligers met groene vingers.  
 

Cirquit Tree Eyes kijkt de bezoekers onnozel aan, als deze vanaf de dijk in de vierde steenoven kijken. Dit 
beeldende kunst project van Theo De Vlaming sluit stiekem aan bij het Landartproject van de de buren op 
Ver Hitland. ‘Wat is er van deze boomstammen te maken?’ vragen de ogen zich af. Het werk reflecteert ook 
op de situatie van de steenovens: gaan we hier iets van maken? Of blijven we alleen maar naar elkaar 
kijken? Bij de steenovens is ook werk te zien van Ron van Savoijen.  
 

Activiteiten tijdens Open Monumentendag: Rondleidingen, tekenen voor kinderen, opstelling oude  
landbouw gereedschappen, beeldende kunst, bezoek tuinproject. 

      Molen ‘Windlust’ - Kortenoord 3  
       open zaterdag 12:00-16:00 rondleiding aanwezig 

 

Een buitendijks tegen de IJsseldijk gelegen korenmolen genaamd 
‘Windlust’, vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 18e 
eeuw of eerste helft van de 19e eeuw. De molen bevindt zich op een 
plaats die al sinds 1561 in gebruik is als molenstandplaats. De molen 
raakte rond 1930 buiten gebruik en werd in 1952 ontdaan van de 
wieken, kap en stelling. Tijdens de laatste restauratie tussen 1999 en 
2005 is de molen 9m verplaatst en 4,5m verhoogd. Tegenover de  
molen bevindt zich nog de bijbehorende, eind 19e eeuwse  
molenaarswoning. 
 

Sinds het afronden van de restauratie in 2005 is de molen weer  
geopend voor publiek. De molen is maalvaardig en er zijn diverse 
meelproducten te koop. Er is een nauwe samenwerking met de aan 
de molen gelegen theeschenkerij Korenaer, waar mensen met een 
verstandelijke beperking werkzaam zijn. Er is zelfs een eigen koekje 
ontwikkeld: de amandelwiek.  
 

Tijdens Open Monumentendag is er mogelijkheid tot een rondleiding voor twee personen tegelijk. Bezoekers 
worden muzikaal onthaald door straatorgel Rosalie van de Nieuwerkerkse straatorgelbouwer Roos.  

NK 7 

NK 8 
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Toelichting op de monumenten in Zevenhuizen 

          Oude smederij - Dorpsstraat 37  
          te bezichtigen vanaf de openbare weg 

De oude smederij is omstreeks 1638 gebouwd als woonhuis 
annex herberg voor Andries Leendertsz Speelman.  
De rieten daken lopen vloeiend in elkaar over. Het gebouw 
heeft een hoog opgaande tuitgevel en een lager  
aangebouwd gedeelte. Het hele pand is opgetrokken in 
gele baksteen. De voor- en zijgevels zijn mooi ingedeeld 
met vensters en deuren met daarboven ontlastingsbogen 
in rode steen, de deuromlijsting is uit de 18e eeuw. Van 
1788 tot begin 21e eeuw was hier een smederij gevestigd. 
In 2013/2014 is het pand gerenoveerd tot woning. 

      Boerderij ‘’t Land Kanaän’ - Eendrachtsdijk 4  
      te bezichtigen vanaf de openbare weg 

Deze langhuisboerderij is 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. 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.  
In 2017 is naast en achter de boerderijwoning een twaalftal 
woningen gebouwd.  

          Boerderij ‘Voorzorg’ - Eendrachtsweg 1  
          te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

Deze langhuisboerderij is eind 19e eeuw gebouwd. Het eenlaagse woongedeelte heeft een zolder-
verdieping en is deels onderkelderd. 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-schuiframen met glas-in-lood bovenlichten. Bijzonder is het ambachtelijke vervaardigde  
houtsnijwerk.  

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. 

ZH1 

ZH2 
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  Remonstrantse Kerkje met toegangshek - Dorpsstraat 139  
  te bezichtigen vanaf de openbare weg 
 

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 en een roosvenster. Aan weerszijden van de gevel zijn 
witgepleisterde hoekpilasters met tuinvazen aangebracht.  
De gevel wordt bekroond met een fries met druiventrossen en 
waaiervormige elementen. In zowel de 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. 

  Ned. Herv. Kerk - Dorpsstraat 170  
  te bezichtigen vanaf de openbare weg 
 

Na een brand in 1699 is deze tweebeukige  
hallenkerk 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, 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 100cm,  gegoten in 1709 door  
J. Ouderogge.  
 

Tot het interieur behoren o.a. een gesneden preekstoel uit de eerste helft van de 17e eeuw. Uit de 18e 
eeuw zijn de voorzangerslezenaar, de drie herengestoelten en het fraai gesneden houten koorhek met  
wapens. Boven het koor bevindt zich het kerkorgel, vermoedelijk in 1835 door W. Beekes gemaakt.  
Boven de ingang van de kerkzaal is, eveneens in de 18e eeuw een bord met de tien geboden aangebracht. 

ZH4 
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         Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ - Tweemanspolder 15  
        niet geopend tijdens Open Monumentendag 2020 
           Een informatiestand van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle vindt u  
           aan het eind van de Tweemanspolder, bij de (tweede) brug over de Hennipsloot. 

 

De stichting ‘Oud Zevenhuizen-Moerkapelle’, opgericht in 1984, 
beheert sinds 1997 het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’. Naast 
de verschillende themahoeken zijn er jaarlijks wisselende  
tentoonstellingen, die de aandacht vestigen op het cultureel 
erfgoed en de geschiedenis van de drie kernen Moerkapelle,  
Oud Verlaat, Zevenhuizen en de naaste omgeving.  
(Dit gebouw is geen Rijksmonument) 

             Jachthuis ‘The Jolly Duck’  - Korenmolengat 2 
                 mogelijkheid tot rondleiding na vooraf reserveren 
 

De bewoners van The Jolly Duck bieden op 12 september de mogelijkheid tot een rondleiding, er is een 
beperkt aantal plekken. Vanwege de covid-19 maatregelen is vooraf reserveren verplicht.  
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl  
 

De uitgebreide omschrijving van ‘The Jolly Duck’ vindt u in de Wandeling langs historische locaties  
rondom het Korenmolengat p.22  

               Eendrachtsmolen - Rottekade 1  
                te bezichtigen vanaf de openbare weg 

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.  
 

Het water wordt opgevoerd met een scheprad en uitgeslagen op 
de Rotte. Het wiekenkruis heeft roeden met een lengte van circa 
28m en is uitgerust met het Oudhollands hekwerk met zeilen.  
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. 

ZH8 

             Zevenhuizer Verlaat - nabij Rottekade 1  
              te bezichtigen vanaf de openbare weg 

 

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 ernaast 
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 115cm lager dan dat van de Rotte.  

ZH6 

ZH7 
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Wandelen - langs historische locaties rondom het Korenmolengat  
Het Korenmolengat is een klein natuurreservaat met bijzondere flora en fauna.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Verdwenen molens langs Hennipsloot 
In 1876 was de fietsbrug over de Hennipsloot er natuurlijk 
nog niet, maar toen was er wel een Franse schilder. Deze 
schilder heette Alphonse Stengelin (1852-1937) en hij 
logeerde bij Bastiaan de Vrij, molenaar van de eerste     
molen op dit schilderij. Deze molens waren onderdeel van 
tien molens die het waterpeil van de Eendragtspolder op 
goede hoogte hielden. De molen van De Vrij is in 1890   
afgebroken. De molen ernaast, die van Pieter Muller, 
brandde in 1910 af. Beide molens zijn niet herbouwd.  
De molen aan het eind van de Hennipsloot is de Eendragts-
molen, die staat nog steeds naast het Zevenhuizer Verlaat. 
Zowel deze molen als de sluis zijn rijksmonumenten.  
 

Rechts van het zeilschip is nog net de molen te zien van Voorwinden. Deze molen werd in 1930                
afgebroken en Voorwinden heeft op die plek zijn nieuwe huis gebouwd. Dit is tegenwoordig de woning 
van de havenmeester.  
 

2 Jachthuis ‘The Jolly Duck’ 
Het jachthuis 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 één van de eerste vormen van 
houtskeletbouw in Nederland. In de laatste weken van WOII 
hielden meerdere neergeschoten geallieerde vliegers zicht schuil 
in het jachthuis. Onder hen de Amerikaanse boordschutter John 
McCornick. In februari 1945 was hij met zijn Liberator B24 neer-
gestort in de buurt van Zoeterwoude. Hij werd opgevangen door 
verzetsstrijders uit Zoetermeer, waaronder tandarts Joop 
Kentgens en agent Jacob van Rij. Beiden waren genoodzaakt zelf 
ook onder te duiken in het jachthuis. 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.  
Na de oorlog heeft het jachthuis de naam gekregen van het 
neergestorte vliegtuig  ‘The Jolly Duck’.  ZH7 
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3 Monument ‘Spiegeling naar de toekomst’ 
Op 21 april 1995 is ter nagedachtenis van de dramatische gebeurtenis 
vlak bij het jachthuis een monument onthuld.  
Het monument is een abstracte sculptuur in brons en gemaakt door 
Corry Ammerlaan - van Niewkerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Van theehuis naar eetcafé De Roerdomp  
Op de lange wand in eetcafé De Roerdomp is een grote foto aangebracht van het eerdere theehuis,        
dat van 1935 tot omstreeks 1970 iets verder op de Rottedijk heeft gestaan. Kijkend naar die foto zie je de 
historie, het is een ‘venster naar het verleden’! De oude locatie is te zien als je buiten voor de Roerdomp 
staat en kijkt in de richting van de Eendragtsmolen. In 1935 werd daar het allereerste theehuis gebouwd, 
met ernaast het natuurzwembad met kleedhokjes. Veel bewoners van Zevenhuizen en omgeving hebben 
hier goede herinneringen liggen en bovendien ook leren zwemmen. In 1971 is de huidige Roerdomp in 
gebruik genomen. Nog steeds zijn nakomelingen van eerste eigenaar betrokken bij de exploitatie van deze      
horecagelegenheid. 
 
5 Oude Catgesverlaat (sluis) bij het Korenmolengat 
 

Aan de oostzijde van de Rotte waren zo’n 800 jaar geleden meerdere 
sluizen, zodat de schepen het achterliggende land konden bereiken.      
Eén van die sluizen was het Catgesverlaat bij het Koornmolengat.  

 

Op de kaart van Jan Jansz 
Potter, getekend in 1567,     
is nog meer te zien.  
Het wipmolentje links is de    
korenmolen, deze is tot 1812 
in bedrijf geweest en is naamgever van dit natuurreservaat. 
Daarnaast staat de watermolen. De molenaar hiervan was 
ook de sluismeester. Hij maakte iedere ochtend het slot 
van het verlaat open, noteerde in het passageboek de 
namen van de schippers en van de eigenaren van de       
geladen turf, en als de schippers hadden betaald mochten 
ze het verlaat invaren. ’s Avonds deed hij het slot weer op 
het verlaat. 
 

Tot 1741 was het Catgesverlaat in bedrijf. De schepen gin-
gen vanaf dat jaar via het ‘Nieuwe Verlaat’ naast de 
Eendragtsmolen naar Zevenhuizen en verder. 

In 1998 is het oude Catgesverlaat opgegraven, in kaart gebracht en gefotografeerd, maar moest van het 
Hoogheemraadschap ook weer grotendeels worden dichtgegooid.  
(Zie ook het informatiebord bij de steiger bij punt 5) 
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       Molenviergang - Molenweg 2, 4, 6 en 8  
        te bezichtigen vanaf de openbare weg  
        de molens draaien als het weer het toelaat 

 

De Molenviergang is een molengang bestaande uit vier acht-
kantige poldermolens, gebouwd in de periode 1722-1730. 
De molens 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 6m en een wiekenkruis van 28m. 
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. 
 

De molens van de Molenviergang draaien op zaterdagen om 
de veertien dagen, en -als het weer het toelaat- ook op 
Open Monumentendag. De molens draaien niet als er geen 
wind is en ook niet als er juist teveel wind is.  
 

De Tweemanspolder Molen No.4 is de bovenmolen en daarmee de laatste trap van de viergang. De 
molen is gebouwd in 1722.  
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.  
De Tweemanspolder Molen No.2 is de tweede trap van de viergang en gebouwd in 1729. 
De Tweemanspolder Molen No.1 is de eerste trap van de viergang en gebouwd in 1730. 
 
 
 
Getrapte bemaling 

Het waterpeil tussen de sloten in de polder en het peil van de Rotte heeft een verschil van vijf meter. 
Molen nummer 1 staat het diepst in de polder. Hij maalt het water uit de polder via tussenboezems 
naar de volgende molens. De laatste molen, en de molen die het hoogst staat, maalt het water 
uiteindelijk in de Rotte. Iedere molen brengt het water een ‘trap’ hoger.  
Een molengang heet dan ook een ‘getrapte bemaling’.  
 

ZH10 
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Stichting Beeldende Kunst Zuidplas, expositie ‘en plein air 2020’  
verschillende locaties 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen half maart vanwege de covid-19 pandemie abrupt een streep moest door alle plannen voor het  
culturele seizoen en dus ook het jaarlijkse Pinkst’Art kwam te vervallen, nam de Stichting Beeldende Kunst 
Zuidplas (sbkz) direct het initiatief tot een alternatieve invulling van deze periode. Alle leden -en overige 
inwoners van Zuidplas- werden opgeroepen om er in deze periode zelf opuit te trekken en de eigen 
omgeving te (her)ontdekken en vast te leggen.  
 

Buiten schilderen dus: ‘en plein air’. Ook beeldhouwwerk, fotografie en multimediale werken konden 
worden ingediend. Diverse lokale kunstenaars hebben enthousiast gehoor gegeven aan deze oproep en 
de inzendingen zijn rond het weekend van Open Monumentendag te zien op verschillende locaties in de 
gemeente.  
 
De locaties zijn (onder voorbehoud van wijzigingen) 

moerkapelle Voormalige Rehobothschool, Raadhuisstraat 38 

nieuwerkerk Locatie nader bekend te maken 

zevenhuizen Fotostudio/Galerie Fatamorganaa, Dorpsstraat 68 

 
Een aantal locaties is nog niet bekend, kijk hiervoor op de website www.sbkzuidplas.nl 
 
 
Deelnemende kunstenaars zijn, in willekeurige volgorde: 

Paul van der Laan, Ruurd Visser, Rien van der Linde, Gerard Hol, 

Jacques van der Heijden, Astrid de Hek, Sophia de Hek, Gerard Weber, Laila Bakker 

Henk ten Hoopen, Marius Boer, Gre den Otter, Cobie Schoneveld, Walther Micke, Janny ten 

Hoopen, Willem Klatten, Ron van Savoijen 

 

 

Henk ten Hoopen, Molens (2020) 
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Deze monumenten zijn niet opgenomen in de route, 

maar zijn zeker het bekijken waard als u eens in de buurt bent 

Boerderij ‘Stolpenburg’                       
Herenweg 54, Moerkapelle  

 

Boerderij ‘Stolpenburg’ is gebouwd omstreeks 1660.  
Het is een in deze streken zelden voorkomend type  
Noord-Hollandse Stolpboerderij, met een hoog riet 
gedekt stolpdak. 

MK4 

Boerderij en toegangshek  
Oost Ringdijk 3, Moordrecht   
 

Boerderij van het type langhuisboerderij 
onder een rieten wolfsdak.  
Op de stichtingssteen is te lezen dat de 
boerderij gebouwd is in 1850.  

MD8 

Boerderij ‘Wei- en Bouwlust’             
Noordeinde 63, Zevenhuizen 
 

Deze boerderij, eveneens van het type langhuisboerderij, is 
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. 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. 

ZH11 

Herenboerderij  
Bredeweg 94, Zevenhuizen 
 

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 stijl en bestaat 
uit een dwars geplaatst woongedeelte van twee woonlagen onder 
een schilddak, daarachter een eenlaags bedrijfsgedeelte onder een 
zadeldak en 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. 
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Een aantal van de locaties opgenomen in deze folder  
is ook op andere momenten opengesteld voor publiek:  

 

openingstijden onder voorbehoud van wijzigingen 

 

Historische Vereniging Moordrecht* 

Oudheidkamer ‘Het Weeshuis’ 
Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht 
www.historischeverenigingmoordrecht.nl 
 

Geopend:  
Elke 2e zaterdag van de maand 13.30-16.30 
 
 
 
 
DIJ Beeldentuin 

Tuin achter Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht 
 

Geopend: Alle dagen vrij te bezichtigen 
 
 
 
 

Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel* 

Oudheidkamer ‘ Nooitgedacht’  
‘s-Gravenweg 6a, 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel 
www.hvnweb.nl 
 

Geopend:  
Elke 1e zaterdag van de maand 14.00-17.00 
 
 
 
 
Steenovens Klein Hitland 

Klein Hitland 4, 2911 BR Nieuwerkerk a/d IJssel 
www.steenovenskleinhitland.nl 
 

Gedurende het jaar voor diverse activiteiten 
opengesteld voor publiek. Zie de website voor de 
volledige agenda. 
 

 
 
 
 
 
Leefgoed de Olifant 

Groenendijk 325, 2911 BB Nieuwerkerk a/d IJssel 
www.leefgoed.nl 
 

Restaurant geopend woe. t/m zo. 11.00-22.00  
Beeldentuin geopend tot 11 oktober woe. t/m zo.  
gedurende het jaar diverse culturele activiteiten 
 
 
 
 
Molen ‘Windlust’  

Kortenoord 3, 2911 BD Nieuwerkerk a/d IJssel 
www.kortenoord.nl 
 

Geopend: woe. 13.00-16.00, za. 12.00-16.00 
 
 
 
 

Historisch Centrum ‘Ons Verleden’*  
Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen 
www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl 
 

Geopend:  
Elke laatste zaterdag van de maand 13.30-16.00 
 
 
 
 

Zie voor een actueel overzicht van de activiteiten in Zuidplas de 
‘Cultuuragenda’ van Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas: www.scnz.nl 

* 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. 


