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Inleiding

Dit jaar is de 30e landelijke Open Monumentendag (OMD) in het
weekend van 10 en 11 september en wordt in zo’n tachtig procent
van de Nederlandse gemeenten georganiseerd. De OMD is daar-
mee één van de grootste culturele evenementen van ons land. 

De drie historische organisaties in de gemeente Zuidplas willen 
u ook dit jaar weer graag wijzen op de op 10 september open-
gestelde monumenten en musea in onze gemeente (Let op: de
Steenovens zijn ook op 11 september te bezichtigen zie pag 13). 

Het OMD-comité heeft zich dit jaar vooral laten inspireren door
het landelijk jaarthema ´Iconen en symbolen´. 

De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het
landschap of in de stad zoals de kerktorens van onze dorpen, de
molenstomp ‘De Oorsprong’ bij Moerkapelle, de Molenviergang bij
Zevenhuizen, de korenmolen ‘Windlust’ in Nieuwerkerk en de 
Watertoren in Moordrecht. Ook het landschap kan een iconische
waarde hebben zoals bijvoorbeeld het slagenlandschap bij 
Hitland, het zompige veengebied van het Korenmolengat of de
Hollandse IJssel bij Moordrecht. Om dit landschap goed te kunnen
zien, zijn een aantal suggesties gedaan voor een wandeling langs
deze landschappelijke iconen.  

Zo vindt u in onze musea veel objecten die van zichzelf al een 
iconische waarde hebben of die zijn voorzien van symbolische 
afbeeldingen. 

Wij hopen dat u zich na een wandeling en/of een bezoek aan de
monumenten of onze musea verbonden voelt met de geschiede-
nis van onze gemeente. Dan pas realiseert u zich dat onze voor-
ouders het gebied hebben ontgonnen en in cultuur gebracht
onder veelal erbarmelijke omstandigheden.  

Wij hopen u te mogen ontmoeten in onze musea of bij de open-
gestelde 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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Let op:
Sommige opengestelde monu-
menten zijn niet altijd te bezoe-
ken en de daar aanwezige
objecten zijn van de eigenaar
of beheerder van het monu-
ment. Wij vragen u daarom
voorzichtig te zijn met de aan-
wezige objecten en deze niet
aan te raken. Denkt u bij het
betreden van de monumenten
aan uw veiligheid en die van
uw kinderen.



Wandelingen langs 
(landschappelijke) iconen

De volgende gebieden zijn als landschappelijke iconen van Zuid-
plas aan te merken en geven een goed beeld van het oorspronke-
lijke landschap in ons woongebied.

Wandelen langs molenstompen aan de Rottedijk bij
Moerkapelle

Het droogvallen van de polder ‘de Wilde Veenen’ is bepalend ge-
weest voor de geschiedenis van Moerkapelle. Zes grote molens
aan de Rotte en een zevende molen dieper de polder in hebben in
1655 de polder drooggemalen. Ruim 250 jaar hebben de molens
dienst gedaan. 
Toen Moerkapelle van elektriciteit werd voorzien, heeft het water-
schap in 1926 een gemaal geplaatst. De molens werden verkocht
aan de molenaars, en vervolgens tot aan de eerste bint afgebro-
ken en verbouwd tot woning. 
Vanaf de Moerkapelse Zijde wandelt u over de Rottedijk in noor-
delijke richting en ziet u de molenstompen van een aantal van die
molens. Bovenstaand schilderij geeft een mooie impressie hoe het
er hier vroeger heeft uitgezien.

Wandelen langs de Molenviergang bij Zevenhuizen
Gelukkig zijn in Zuidplas ook molens bewaard gebleven.

De Molenviergang in Zevenhuizen is daar een mooi voorbeeld
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Het oorspronkelijke gebied
van de gemeente Zuidplas
bestond duizend jaar gele-

den uit een uitgestrekt
zompig veengebied. In de
loop van honderden jaren
is dit landschap in cultuur

gebracht. Bij die ontgin-
ning was de strijd tegen

het water een steeds terug-
kerend gevecht, dat pas de
laatste 170 jaar definitief

lijkt beslecht. Als je door de
gemeente Zuidplas fietst

of wandelt is dit nog altijd
goed te zien: overal dijken,
kades, vaarten, gemalen
en afwateringsslootjes.
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van. Een wandeling langs die Molenviergang is dan ook de moeite
waard! In 2011 is het Ottevangerpad aangelegd, met daarlangs
meerdere informatieborden. Dit pad ligt aan de zuidkant van de
tussenboezems van de drie ondermolens. 
De molens van de Molenviergang zijn gebouwd in de periode
1722-1730. Begonnen werd met de bouw van de bovenmolen
(molen 4), de molen die uiteindelijk het polderwater ‘uitslaat’ naar
de Rotte. Daarna volgde in 1727 de bovenste ondermolen (molen
3), in 1729 gevolgd door de middelste ondermolen (molen 2). De
onderste ondermolen (molen 1) kwam het laagst te staan en was
in 1730 maalvaardig. 
Het scheprad in iedere
molen brengt het polder-
water 1,5 meter omhoog
naar de boezem tussen de
molens. De hoogste molen
schept uiteindelijk het
water naar de Rotte. Dit is de zogenaamde trapsgewijze bemaling. 
In 1952 werd de bemaling van de Tweemanspolder overgenomen
door een mechanisch gemaal. De molens van de viergang werden
in dat jaar buiten bedrijf gesteld. De Molenviergang kan bij ex-
treme regenval meehelpen bij de bemaling van de Tweemanspol-
der.
Afhankelijk van het weer draaien de wieken van de molens op
Open Monumentendag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wandelingen onder leiding van een gids
Wandelend met een gids langs de historische plekjes in onze gemeente is een kleine ontdekkingstocht. Er
zijn drie wandelingen georganiseerd: één in Moerkapelle en twee in Nieuwerkerk aan den IJssel (zie ook de
volgende pagina’s). De gids zal u daarbij wijzen op de aanwezige monumentale panden en grafmonumen-
ten alsmede op de symboliek van sommige details van die panden of monumenten.

Wandeling met een gids op en bij de Begraafplaats Moerhage in Moerkapelle, 
ingang Beatrixlaan 2

Eeuwenlang werden overledenen in en rond de kerk begraven.
Door ruimtegebrek en vanuit hygiënische overwegingen kwam er
een verbod op deze kerkbegrafenissen en moesten gemeentes
met meer dan 1000 inwoners een begraafplaats aanleggen buiten
de bebouwde kom. In Moerkapelle werd dat Moerhage. 
Dit kerkhof is eind 2015/begin 2016 geruimd, heringericht, opge-
hoogd. Ook zijn de scheefstaande grafstenen rechtgezet. 
Gids Rinus Niewenhuijse leidt u rond op deze oude begraafplaats,
waar in 1881 de eerste begrafenis plaatsvond. 
Er zijn twee rondleidingen. Start bij de begraafplaats om 11.00 uur en
13.00 uur

A
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Wandelen langs het slagenlandschap bij Hitland
Een wandeling langs de Hollandse IJssel over de Groenen-

dijk van Klein-Hitland naar Ver-Hitland geeft u een mooi beeld van
het ontstaan van het polderlandschap in Zuidplas. U kunt tijdens
uw wandeling ook de steenovens (zie pag. 13) bezoeken.
De eerste bewoners van Zuidplas hadden zich gevestigd op de
hoge zand- en klei-oevers langs de Hollandse IJssel en de Rotte.
Deze bewoners waren kleine boeren met wat vee. Aangezien het

Wandelingen onder leiding van een gids
Wandeling op en bij de Oude Algemene Begraafplaats aan de Kerklaan  
Nieuwerkerk aan der IJssel.

Toen het begraven in of bij de kerken (de kerkhoven) niet meer mogelijk
was, is in 1874 de Algemene Begraafplaats aan de Kerklaan aangelegd. Hier
zijn een aantal  personen begraven die in het verleden een belangrijke rol in
Nieuwerkerk hebben gespeeld. Op de vele grafstenen en het hekwerk zijn
symbolen aanwezig die iets zeggen over de wijze waarop men in het verle-
den dacht over leven en dood. Zo is de palmtak op de hiernaast afgebeelde
grafsteen in de christelijke kunst het symbool van de overwinning op de
dood door en in Christus.  
Na een aantal cholera-epidemieën werd het in 1872 bij wet verplicht om op
een begraafplaats een baarhuisje te plaatsen. De overledene mocht pas na
36 uur begraven worden, omdat pas na die tijd zeker geacht werd dat de
dood was ingetreden. Na WO II hebben de baarhuisjes hun functie verloren en werden de huisjes
werk- en opslagschuurtjes.  
Gids Adri den Boer kan aan de hand van de graven en symbolen vele anekdotes en historische wetens-
waardigheden vertellen. Bij de start van de wandeling zal wethouder André Muller de HVN-Grafmonu-
mentenflyer in ontvangst nemen.
De rondleiding start om 10.30 uur bij de Oude Algemene Begraafplaats.

B

3

4



om een groot gebied ging en er behoefte ontstond aan meer land-
bouwgrond, werden delen van de veenwildernis ter ontginning
door de graaf van Holland uitgegeven. Deze  ontginners hebben
sloten en weteringen aangelegd waarlangs het water uit het hoog-
gelegen veen naar de IJssel en de Rotte kon afwateren. 
Ze werkten vanaf de rivieren in lange smalle kavels, gewoonlijk
1600 meter lang en 96 meter breed. Deze kavels werden ‘slagen’
genoemd. Mede doordat het veen in dit gebied niet is afgegraven,
is het nog goed te zien. De oude afbeelding hiernaast geeft de ‘sla-
gen’ goed weer. Het water op de voorgrond is een ‘kolk’ of ‘waal’ die
resteert van een dijkdoorbraak.  

Wandelen langs het buitengebied van de Ringvaart 
en de Hollandse IJssel bij Moordrecht.

Deze wandeling start in Moordrecht aan de Westringdijk bij de
Bernhardbrug en gaat richting Nieuwerkerk. 
Na ongeveer 1 km lopen ziet u aan de rechterkant op nr. 52 een
tot woonhuis verbouwde molenstomp. Deze molenstomp is het
enige wat nog rest van de 21 molens die gestaan hebben tussen
Moordrecht en Kortenoord. Tien molens stonden op het grondge-
bied van de toenmalige gemeente Moordrecht. 
Even verder ziet u links het oudste deel van de Snelle Sluis die samen
met de bovenkolk de verbinding vormde tussen de Hollandse IJssel
en de Ringvaart. Deze twee sluizen waren nodig om het hoogtever-
schil te overbruggen. Na de aanleg van een nieuwe sluis, in de jaren
’80, werd het oudste deel van de sluisverbinding tussen de Ringvaart
en de Hollandse IJssel overbodig. 
Deze oude sluis, is het laatste nog zichtbare bouwwerk dat van be-
lang is geweest bij de drooglegging van de Zuidplaspolder en kan
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worden aangemerkt als een beeldbepalend element van de ge-
meente Zuidplas. De Historische Vereniging Moordrecht voert
actie om de oude sluis te behouden en heeft de gemeente ver-
zocht om de sluis als gemeentemonument aan te wijzen. 
Wanneer u via de loop/fietsbrug en fietspad langs de IJssel rich-
ting Moordrecht loopt, kunt u dichter bij de nieuwe Snelle Sluis
komen. De sluis kan schepen in één keer schutten en ]wordt be-
diend vanuit het gemaal Abraham Kroes.
Overigens heeft in deze omgeving aan de oevers van de Hol-
landse IJssel in 1490 een veldslag plaatsgevonden tussen de Hoe-
ken en de Kabeljauwen. Deze zogenoemde ‘Slag bij Moordrech’
vond plaats tijdens de laatste opstand van de Hoekse en Kabel-
jauwse twisten: de Jonker Fransenoorlog. 
U loopt vervolgens onderlangs de dijk van de Schielands Hoge
Zeedijk West richting Moordrecht en gaat net voorbij de Wete-
ringstraat in het dorp de dijk weer op. U bevindt zich nu op het
Westeinde die in het verlengde ligt van de Schielands Hoge Zee-
dijk West.  
Rechts ziet u de KVT-toren. Deze toren is van verre te zien en is het
oriëntatiepunt en icoon voor de inwoners van Moordrecht. 
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Wandelingen onder leiding van een gids
Wandeling in het Oude Dorp, Nieuwerkerk aan den IJssel
Deze wandeling begint

bij de Gele Brug naar de Dorps-
straat. Deze houten ophaalbrug
uit 1882 is een rijksmonument
en een Nieuwerkerks icoon. 
De wandeling gaat via het
Oude Dorp, de Maalderij, de
Oude Kerk, de Dorpsstraat en
de Ringsloot naar de Kerklaan.
Regelmatig zal stil worden ge-
staan bij historische panden die
de gemeentelijke monumenten-
commissie heeft voorgesteld om
als gemeentemonument of
beeldbepalend pand aan te
merken. Veel panden aan de Kerklaan zijn inmiddels gesloopt. Toch zijn er nog enkele meer dan 100
jaar oude panden die van historische betekenis zijn voor Nieuwerkerk. Na de wandeling kunt u eventu-
eel nog deelnemen aan een rondleiding in de Oude Kerk (zie pag. 15). In deze kerk, uit het begin van
de 16e eeuw, zijn nog vele symbolen zichtbaar. 
Uw gids bij deze wandeling is Johan Knoester. Hij kan u alle historische aspecten vertellen en zal bij-
zonder aandacht geven aan de iconen en symbolen op en rondom de gebouwen. 
De wandeling start om 14.30 uur bij de Gele Brug naar de Dorpsstraat.

C



Even later ziet u rechts, tussen nummers Westeinde 26 en 28 op
een ommuurd terrein de particuliere grafkelder uit 1853 van de fa-
milie Drost-IJserman, steenfabrikanten in Moordrecht (gerestau-
reerd in 1891 en 1985) (zie blz. 16). 
Links aan Westeinde ligt onder aan de dijk de ‘Waal’. Dit water is
een overblijfsel van een vroegere dijkdoorbraak, waarbij door het
rondkolkende water diepe gaten zijn ontstaan (tot wel 10 meter
diep) ook wel een ‘kolk’, ‘waal’ of ‘wiel’ genoemd. 
Net voorbij de Waal op Westeinde 1 ligt het voormalige weeshuis.
Aan de achterzijde van dit pand is de Oudheidkamer van de Histo-
rische Vereniging van Moordrecht gevestigd (zie blz. 9) 
Hier kunt u uw wandeling beëindigen of verder gaan met de wan-
deling � door het ‘beschermd dorpsgezicht. 

Wandelen naar en door het ‘beschermd dorpsgezicht’
in Moordrecht.

U loopt in het verlengde van het Westeinde de Dorpsstraat in.
Deze straat is door zijn vele monumentale panden als ‘beschermd
dorpsgezicht’ aangemerkt. 
De hierna genoemde panden in de Dorpsstraat zijn allemaal aan-
gemerkt als rijksmonument. 
• Nr. 61: Herenhuis met verdieping, gebouwd omstreeks 1930.
• Nr. 62: Dit herenhuis is gebouwd in 1738 en is in 1743 aange-

kocht door de kerk. De woning is ruim 230 jaar in gebruik ge-
weest als pastorie van de hervormde kerk.

• Nr. 60: Het ambachtshuis, vroegere rechthuis en museum, ge-
bouwd in 1856.  

• Nr. 58: Herenhuis met ijzeren hek met het opschrift “Trompelust”
gebouwd in drie gedeelten, het eerste in 1786, het tweede 1846
en het derde in 1856. 

• Nr. 52-54: Herenhuis heeft o.a. als burgemeesterswoning gefun-
geerd, gebouwd in 1793.

• Nr. 48: Deftig herenhuis, bekend als het Thomashuis, gebouwd
in 1792.

• Nr. 36: Herenhuis, gebouwd in 1804.
• Nr. 34: Voormalig Raadhuis van Moordrecht (van 1824 tot 1970),

gebouwd in 1856. Thans een Chinees restaurant.  
• Nr. 31: Woonhuis, gebouwd ca. 1840.
• Nr. 26: Woonhuis, omstreeks 1782 verbouwd als pastorie van de

remonstrantse kerk. Ook wel het  “Genestethuis” genoemd, naar
de bekende dichter en dominee P.A. de Genestet die in 1850
werd beroepen, maar het beroep niet heeft aangenomen.  

• Nr. 9: gebouwd in 1723 heeft onder andere dienstgedaan als
woonhuis voor ververs (schilders).

• Nr. 4: Twee panden gebouwd omstreeks 1825. Bij de droogleg-
ging heeft hier Jan Anne Beijerinck gewoond. In 1940 deed het
pand dienst als dependance van het Weeshuis.   
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In het boekje dat vorig jaar met
OMD  is uitgegeven zijn de tech-
nische details van de genoemde
monumenten beschreven. Het
boekje is beschikbaar via de web-
site www.oudzevenhuizenmoer-
kapelle.nl onder het kopje
‘oudheidkamer’ en vervolgens
‘downloads’.



Ieder van de drie musea heeft haar eigen kenmerkende objecten
van symbolische waarde voor of over hun dorp of streek.

Het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ en het 
Molenmuseum, Tweemanspolder 15, Zevenhuizen.

In de themahoeken van het museum krijgen voorwerpen met
symbolische waarden extra aandacht. Bijvoorbeeld de vereni-
gingsvaandels of de ambtelijke waardigheidssymbolen zoals de
burgemeestersketting van Zevenhuizen van voor de gemeente-
lijke samenvoeging tot Zuidplas en de pet van de bode. 
Speciaal voor deze dag zijn in de koffiehoek foto’s geplaatst die in
Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat zijn gemaakt van o.a.
gevelstenen, windwijzers, kunstobjecten en waardigheidstekens. 
Op de bovenverdieping  vindt u het molenmuseum ‘Ons Molen-
verleden’ met informatie en fotomateriaal van alle molens die
staan en gestaan hebben in het stroomgebied van de Rotte.

Bijzonderheden:
• Op 10 september open van 10.00 - 16.00 uur.
• Rondleiding langs tentoonstelling “Iconen en symbolen” om

11.00, 13.00 en 15.00 uur.
• Tijdelijke tentoonstelling ‘terug naar school’ met ruim 600 klas-

senfoto’s.
• De quiz ‘Zoektocht naar lokale iconen en symbolen’.
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In alle drie de musea zijn objecten te vinden die een grote iconische
waarde hebben voor de hele gemeente Zuidplas zoals de hierboven af-
gebeelde objecten: het gemeentewapen op een kopje, het vaandel van
een muziekvereniging, een blik ‘Manna’ van de voedseldroppings uit
de hongerwinter of een veenbeugel als beeldmerk van de turfwinning

en de omvorming van land naar water. 

Iconen en symbolen in de musea



Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel 
’s-Gravenweg 6A 

In het achterhuis van de voormalige boerderij ‘Nooit Gedacht’ is de
Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
den IJssel gevestigd. In dit museum zijn veel objecten die bijzon-
dere dan wel symbolische waarde hebben. 
Zo hangt er sinds kort een ‘houten kruis’ uit de oude R.K. kerk
waarop, ook van hout, symbolen zijn aangebracht die betrekking
hebben op de kruisiging van Jezus (zie
pag 1). Ook is er een laatst gebakken 
‘ijsselsteentje’ van Dirk Verstoep als 
icoon van de steenovens in Hitland.

Bijzonderheden:
• Op 10 september open van 10.00 - 17.00 uur.
• In het museum is een nieuwe expositie ’25 jaar Oudheidkamer

en Nieuwerkerkse iconen’ te zien. Deze tentoonstelling laat niet
alleen Nieuwerkerkse objecten zien maar ook bekende Nieu-
werkerkse bestuurders, die sinds de oprichting van de Oudheid-
kamer in 1992 in hun ambtsperiode de Oudheidkamer hebben
bezocht. Dergelijke bezoeken hadden veelal betrekking op de
opening van een expositie.  

Let op: In de HVN-satellietexpositie zijn ‘de Iconen van de Batavier’ in
het leescafé van de bibliotheek tijdens de openingstijden nog tot eind
2016 te bewonderen.

Oudheidkamer ‘Het Weeshuis’, Moordrecht
Westeinde 1

In ‘Het Weeshuis’ is sinds een paar jaar de Oudheidkamer van de
Historische Vereniging Moordrecht (HVM) gevestigd.  Dit twee-
laags gebouw met klokkentorentje, werd in 1874 gebouwd als
weeshuis in opdracht van de Drost-IJserman Stichting en heeft
ook dienst gedaan als bejaardenhuis en later als raadhuis. Nu zijn
er naast de Oudheidkamer een aantal zorgappartementen in het
pand ondergebracht. 
In de Oudheidkamer zijn objecten te vinden over de touwslage-
rijen en de tapijtfabriek. De touwslagerijen hebben een belang-
rijke functie gehad in het dagelijks leven en de ontwikkeling van
Moordrecht. Dat gold ook voor de in 1919 gevestigde Koninklijke
Verenigde Tapijtfabrieken (KVT), die haar bloeiperiode in de jaren
’50 en ’60 beleefde. De KVT ging in 1990 failliet. De watertoren van
de fabriek is nog steeds een markant oriënteringspunt en een
icoon voor Moordrecht. In de Oudheidskamer zijn wisselende ten-
toonstellingen over Moordrecht. 

Bijzonderheden:
• Op 10 september open van 10.00 - 16.00 uur.
• Een nieuwe tentoonstelling ‘het onderwijs in Moordrecht’.
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De hoeve uit 1679 is een rijksmo-
nument en heeft rechts een uitge-
bouwde opkamer, waaronder
een kelder. De stal is in de 19e
eeuw vernieuwd en van een pan-
nendak voorzien. Het voorhuis is
in 1996 gerestaureerd, waarbij de
daarbij aangetroffen 17e-eeuwse
tegels zijn herplaatst.  In 2003
was deze hoeve in Zuid-Holland
‘de boerderij van het jaar’.   



Te bezichtigen rijksmonumenten

Alle rijksmonumenten van onze gemeente zijn opgenomen in een
boekje dat vorig jaar met OMD 2015 is uitgegeven. Dit boekje is
nog beperkt verkrijgbaar bij de musea en beschikbaar via de web-
site www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl onder het kopje ‘oud-
heidkamer’ en vervolgens ‘downloads’.
Hierna worden per dorp de monumenten genoemd en beschreven
die de deuren open zetten.  

Moerkapelle
Hervormde Kerk – Dorpsstraat 15 
Het hoog oprijzende dak van de kerkzaal en de torenspits

van de Hervormde Kerk bepalen het silhouet van het dorp Moer-
kapelle. Het gebouw is de blikvanger in het landschap, maar ook
van dichtbij. In de voorgevel zit een gebeeldhouwd fronton met
de wapens van de ambachtsheer Daniël van Hogendorp en zijn
vrouw Ida Maria Hooft en het bouwjaar. 
Aan de noordoostzijde van de kerk is onlangs een replica van een
grafsteen geplaatst, die herinnert aan het drama bij de Donder-
dam in 1829, waar drie jonge schaatsers om het leven kwamen. De
steen is tevens een herinnering aan het begraven in en om de
kerk. De replica is vervaardigd op basis van de hiernaast afge-
beelde stukken van de oorspronkelijke grafsteen, die in 2015 in de
kruipruimte onder de consistorie zijn gevonden.  
Tot de inventaris behoren onder ander een preekstoel, een kope-
ren lezenaar, een doopbekken en een fraai eikenhouten koorhek.
Dit koorhek uit 1593 is oorspronkelijk gemaakt voor de Laurens-
kerk in Rotterdam.
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De gemeente Zuidplas
heeft veel rijksmonumen-
ten, die de moeite waard
zijn om te bekijken. Een
aantal zijn toegankelijk 

op 10 september. 

De steenovens ‘Klein 
Hitland’ en ‘De Olifant’

zijn ook op zondag 
11 september te 

bezichtigen 

Bijzonderheden:
• Op 10 september open van

9.00 - 15.00 uur.
• Rondleiding om 11.00 en

13.00 uur.
• Kleine tentoonstelling oudste

archiefboeken met een aantal
zeer oude doopboeken en
boeken van de kerkenraad.

• Orgelspel.
• Jaarmarkt rondom de kerk.
• Gratis boekje ‘Oproer aan de

Moerkapel’ over de gebeurte-
nissen in Moerkapelle op za-
terdag 29 januari 1785.



Zevenhuizen
Hervormde Kerk – Dorpsstraat 170
De torenspits van de Hervormde Kerk steekt trots boven

het dorp uit. Hij is al van verre zichtbaar en beeldbepalend voor
Zevenhuizen. De toren is een icoon in het landschap met op de to-
renspits de symbolische haan. 
Tot het interieur behoren onder andere een 18e eeuwse preek-
stoel, meerdere herenbanken en een koorhek uit dezelfde periode.
Allemaal voorzien van fraai houtsnijwerk met zowel religieuze als
historische symbolen. Boven het koor bevindt zich het kerkorgel
met een hoofdwerk en een onderpositief, vermoedelijk in 1835
door Wander Beekes gemaakt. Op het orgel bevindt zich een beel-
dengroep van David met een harp en engelen. Het orgel is recent
gerestaureerd en sinds kort weer in volle glorie te bewonderen.
Bijzonderheden:
• Op 10 september open tussen 10.00 - 16.00 uur.
• Rondleiding om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur, gevolgd door

torenbeklimming.
• Orgelspel.
• Schildersexpositie van Joke van der Steen
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Zevenhuizer Verlaat – nabij Rottekade 1
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 ge-
denksteen, 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 sluiswo-
ning 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 sluizencomplex is vanaf de openbare weg vrij te bezichtigen.
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Nieuwerkerk aan den IJssel
Steenovens ‘Klein Hitland’  – Hitlandselaan 4-7
Vier voormalige open veldsteenovens, vermoedelijk uit de

19e eeuw, met toegangspoorten en vuurmonden in de zijmuren
tegen de aangebouwde turfschuren. Oven 1 heeft twee aange-
bouwde turfschuren onder zadeldaken met rode pannen en twee-
maal 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.  
Bijzonderheden:
• De ovens zijn 10 en 11 september open van 10.00 - 16.00 uur.
• Doorlopende film ‘Stenen uit het slib’.
• Groepsrondleiding om 12.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.
• Na deze rondleiding kunt u aansluitend, mits u zich daarvoor

hebt opgegeven, een rondleiding krijgen in de tot landhuis om-
gebouwde steenoven ‘de Olifant’ op Ver-Hitland.

Steenoven ‘De Olifant’ – Groenendijk 311
Deze voormalige veldsteenoven is in 1973 onder architec-

tuur van Gunnar Daen omgebouwd tot landhuis ‘De Olifant’ en
kreeg een toegangshek. De steenoven dateert uit de eerste helft
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Bij de steenovens zijn na de res-
tauratie weerbestendige infor-
matieborden aangebracht.



van de 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 tegenwoordig in gebruik als restaurant en theehuis.
(www.leefgoed.nl) 
Bijzonderheden:
• Uitsluitend groepsrondleiding/bezichtiging van de tot landhuis

omgebouwde steenoven op 10 en 11 september om 13.00, 14.00
en 16.00 uur.

• Per rondleiding max. 15 personen. In verband met dit beperkte
aantal moet u zich vooraf opgeven. U kunt zich opgeven via
www.leefgoed.nl, www.robstolkconcepts.nl of op Facebook
‘Stichting Steenovens Klein Hitland’.

Molen ‘Windlust’  – Kortenoord 3
Een buitendijks tegen de IJsseldijk gelegen korenmolen

genaamd ‘Windlust’, vermoedelijk gebouwd 2e helft 18e eeuw of
1e helft 19e eeuw. De molen bevindt zich op een plaats die al se-
dert 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 restauratie in 2005 is de molen 8 meter
verplaatst en 4,5 meter hoger geplaatst. Tegenover de molen be-
vindt zich de bijbehorende, eind 19e eeuwse molenaarswoning.
Bijzonderheden:
• Op 10 september open van 10.00 - 16.00 uur.
• Rondleiding is aanwezig.

De stand van de wieken van de
molen kunnen ook een gebeurte-
nis uitbeelden zoals de vreugde-
stand, de rouwstand, de korte
ruststand, de lange ruststand, de
spoedstand en de feeststand. 
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Oude Kerk   – Kerkgang 3
De éénbeukige laatgotische dorpskerk is gebouwd in de

eerste helft van de 16e eeuw en is samen met de toren  in 1928
gerestaureerd. De toren heeft een klok met een diameter van
108,7 cm uit de 17e eeuw. 
De inventaris is voornamelijk uit de 17e eeuw en bestaat uit een
eikenhouten preekstoel met koperen predikantslezenaar; een ko-
peren voorzangerslezenaar, een doophek, twee banken met toog-
panelen en drie koperen kaarsenkronen. Op veel van deze
objecten zijn symbolen aangebracht, die een rol spelen binnen
het christelijke geloof. Bij de kerk zijn nog twee grafstenen van het
voormalige kerkhof aanwezig.
Het van oorsprong één-klaviers orgel is in 1770 gemaakt door 
P. van Assendelft en in 1852 door L. van den Brink uitgebreid en in
1891 overgebracht naar Nieuwerkerk. 
Bijzonderheden:
• De kerk is op 10 september open van 14.00 - 16.00 uur.
• Rondleiding is aanwezig.
• Orgelspel.
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In de consistoriekamer is een
marmeren Lodewijk XV-schouw
met geschilderd gezicht op het
dorp Nieuwerkerk in de 18e eeuw.
In dit schilderij zijn een aantal
symbolen verwerkt die niet zo
makkelijk zijn te ontdekken. De
rondleiders vertellen graag meer. 



Moordrecht
R.K. Kerk St. Johannes’ Onthoofding 
Oosteinde 23

De R.K. kerk van de Johannes’ Onthoofding, is een zaalkerk met
een gepleisterde voorgevel en een achtzijdig houten klokken-
torentje. Deze neoclassicistische kerk is (volgens de stichtings-
steen) gebouwd in 1860 naar het ontwerp van J.H. van Echten. 
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. 
In het interieur van de kerk zijn veel objecten met symbolen over
de christelijke rituelen en tradities aanwezig.  
Bijzonderheden: 
• De kerk is op 10 september open van 10.00 - 16.00 uur

Grafkelder familie Drost-IJserman  
Westeinde tussen 26 en 28

Op een ommuurd terrein met toegangshek ligt de particuliere
grafkelder uit 1853 van de familie Drost IJserman, steenfabrikan-
ten in Moordrecht (gerestaureerd in 1891 en 1985).
Drie Chinese treurwilgen met grillige takken omlijsten op stem-
mige wijze de grafkelder. De grafkelder is vanaf de openbare weg
te zien.
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Hervormde Kerk 
Kerkplein 12

De kerk, oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper, is een een-
beukige kruiskerk en gebouwd in 1657 in gotische stijl. 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.
een preekstoel, twee koperen lezenaars, twee banken met toog-
panelen. 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. 
Het carillon dateert van 1962. Bij het toenmalige onderhoud van
de kerktoren werd deze voorzien van een klokkenspel van 18 klok-
ken. Het carillon is onlangs uitgebreid tot een volwaardig concert-
instrument bestaande uit 38 klokken bespeeld vanaf een
stokkenklavier.
Bijzonderheden:
• Kerk en toren zijn op 10 september open van 10.00 - 16.00 uur.
• Op geregelde tijden speelt een beiaardier op het carillon.
• In de kerk is er een tentoonstelling.
• Braderie rondom de kerk.
• Voor de kerk bevindt zich het borstbeeld van meester Lalleman

(het Moordrechtse symbool tegen kinderarbeid).
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