
 

Om Open Monumentendag 2021 zowel voor bezoekers  
als voor alle (vrijwillige) medewerkers zo veilig mogelijk  

te laten verlopen, vragen wij u te allen tijde  
de basismaatregelen in acht te nemen: 

 
 

 Blijf thuis bij klachten 

 Houd voldoende afstand (1,5m) 

 Was vaak uw handen 

 Hoest en nies in de elleboog 

 
 

In de bussen en op de overdekte delen van de schepen is,  
net als in het openbaar vervoer, het dragen van een  

mond– neusmasker verplicht.  
 

Wees alert op aanwijzingen van medewerkers ter plaatse  
en volg deze te allen tijde op.  

ZATERDAG 11 SEPTEMBER  2021  

Gouderak 

Moordrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

Ouderkerk aan den IJssel 

Krimpen aan den IJssel 

VERBONDEN  MIDDELS  BUS  EN  BOOT 



Historische Bus  
Rondje ‘s-Gravenweg  
 

Een ‘veteranen bus’ maakt vanaf  
de Steenovens elk half uur een ronde, 
zoals zichtbaar op de afbeelding.  
Het is een hop-on-hop-off bus die de  
volgende ronde rijdt:  
 

 Steenovens Klein Hitland  
 

 Molen Windlust  
 

 Boerderij Nooit Gedacht  
    (Oudheidkamer ‘Ons Verleden’)  
 

 Leefgoed de Olifant  
 

 Veer Nieuwerkerk-Ouderkerk  
 

 Steenovens Klein Hitland  
 

Men kan naar believen uitstappen om 
een bezichtiging te doen en met een 
van de volgende bussen weer verder.  
De eerste bus vertrekt om 10.00  
vanaf de Steenovens en de laatste  
arriveert daar weer om 17.00.  
Rond 13.00 zal de chauffeur een korte 
pauze houden en is de bus wat later.  
 

Molen Windlust en Oudheidkamer 
Nooit Gedacht zullen na 16.00 geen 
nieuwe rondleidingen meer starten. 
De bussen vanaf 16.00 hebben de 
functie van ‘bezemwagen’.  

Per Historische Schip Op d’IJssel  
Met dank aan de schippers van Ouderkerk aan den IJssel en de Historische  
Vereniging van dat dorp, kunnen dit jaar wederom de IJsseldorpen  
Nieuwerkerk, Moordrecht en Gouderak aansluiten bij de scheeps-
verbindingen die op Open Monumentendag al bestonden in Ouderkerk en  
Krimpen aan den IJssel.  
De vier schepen varen elk een eigen traject en vormen samen een route 
van Krimpen naar Gouderak.  
 

Dienstregeling per schip:  
Krimpen=K,  Ouderkerk=O,  Windlust=W,  Gouderak=G.   
Elizabeth                 Barito                 Goede-Gunst      Libra   
10.30 (O)                    10.50 (O)               10.00 (W)              10.15 (W)  
11.00 (W)                   11.40 (W)              11.00 (O)               10.45 (O)  
11.30 (G)                    12.30 (G)               11.30 (K)                11.15 (W)  
12.00 (W)                   13.20 (W)              12.00 (O)               11.45 (O)    
12.30 (O)                    14.10 (O)               12.30 (K)                12.15 (W)  
13.00 (W)                   14.55 (W)              13.00 (O)               12.45 (O)  
13.30 (G)                    15.40 (G)               13.30 (K)                13.15 (W)  
14.00 (W)                   16.30 (W)              14.00 (O)               13.45 (O)  
14.30 (G)                    17.15 (O)               14.30 (K)                14.15 (W)  
15.00 (W)                                                   15.00 (O)                14.45 (O)  
15.30 (O)                                                    15.30 (K)                15.15 (W)  
16.00 (W)                                                   16.00 (O)               16.45 (O)  
16.30 (O)                                                    17.00 (W)              16.15 (W) 

 

 

Historische Bus  
Van Kerk naar Kerk  
 

Een tweede Historische Bus rijdt om 
het half uur heen en weer op het tra-
ject Moordrecht—Nieuwerkerk (oude 
dorp), volgens de volgende route:  
 

 Molen Windlust  
 

 Westeinde 1  
 

 Moordrecht Dorpskerk  
 

 Westeinde 1  
 

 Molen Windlust  
 

 Nieuwerkerk Dorpskerk  
 

De eerste bus vertrekt om 10.00  
vanaf Molen Windlust richting 
Moordrecht.  
 

Er kan in- en uitgestapt worden op  
Westeinde 1 (Oudheidkamer en DIJ 
Beeldentuin) en aan het Kerkplein. 
Vanaf het Kerkplein loopt men  
gemakkelijk naar de Veerstoep waar 
middels de reguliere veerboot (tegen 
betaling) overgestoken kan worden 
naar Gouderak, hier kan men over-
stappen op een van de Historische 
Schepen en de tocht vervolgen.  
 

De Bus rijdt, wederom via Molen  
Windlust, verder naar de Hervormde 
Kerk in Nieuwerkerk.  
De bussen vanaf 16.00 hebben de 
functie van ‘bezemwagen’.  

Routes & Tijden     Boten & Bussen 



NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  
In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn vijf monumenten te bezichtigen. De eerste vier zijn  
verbonden via de historisch buslijn ‘Rondje ‘s-Gravenweg’ (zwarte lijn).  
De eerste bus start vanaf de Steenovens op ‘Klein Hitland’ om 10.00 uur.  
  

Steenovens ‘Klein Hitland’- Hitlandselaan 4-7 
Sinds de Middeleeuwen zijn er langs de Hollandse IJssel steenbakkerijen gevestigd. 
Eén van die steenbakkerijen was gevestigd aan de rand van Hitland-Noord, onderaan de 
IJsseldijk. Deze steenfabriek lag aan de dijk, zodat de stenen snel en gemakkelijk over het 
water vervoerd konden worden.  
De vier ovens van de steenfabriek zijn in 2010 gerestaureerd. Bij de ovens zijn panelen 
geplaatst waarop informatie over de geschiedenis van de ovens te vinden is. De naam 
‘Hitland’ komt van de kleine paardjes ‘hitten’ die de steentjes hielpen vervoeren. 
Activiteiten: Vrije toegang tot de ovens en de turfschuren, rondleidingen over de  historie 
en het bakproces, expositie beeldhouwwerken, doorlopende vertoning van de film 
‘Stenen uit Slib’ - Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, 2013. 
Geopend van 10.30 tot 17.00 uur. 
  

Molen ‘Windlust’- Kortenoord 3 
Een buitendijks tegen de Hollandsche IJsseldijk gelegen korenmolen genaamd ‘Windlust’, 
gebouwd in 1741. 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 9 meter 
verplaatst en 4,5 meter verhoogd.  
Activiteiten: Een enveloppe verkoop met loten voor mooie prijzen -altijd(een kleine)prijs!-, 
muzikale omlijsting, rondleidingen, meelverkoop en nog veel meer.   
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur.  
nb: Vanaf de molensteiger is de scheepsverbinding naar Gouderak of Ouderkerk. 
  

Oudheidkamer in de hoeve ‘Nooit Gedacht’ - ’s-Gravenweg 6A  
In het achterhuis van de voormalige boerderij ‘Nooit Gedacht’ is de Oudheidkamer van de 
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigd.  
De hoeve uit 1679 is een rijksmonument en heeft rechts een uitgebouwde opkamer, 
waaronder een kelder. In 2003 was deze hoeve in Zuid Holland ‘de boerderij van het jaar’ 
zoals in een gevelsteen van de boerderij is vastgelegd.    
Activiteiten: In het museum zijn verschillende multimediaschermen opgesteld met daarop 
beelden van oude beroepen en activiteiten op- en rond de boerderij, ook worden er  
doorlopend rondleidingen gegeven.  
Geopend van 10.30 tot 16.00 uur. 
  

Steenoven ‘De Olifant’- Groenendijk 311  
De voormalige veldsteenoven is in 1973 onder architectuur van Gunnar Daan omgebouwd 
tot landhuis ‘De Olifant’ en kreeg een toegangshek. De steenoven dateert uit de eerste 
helft 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 
steenoven ‘De Olifant’ is thans in gebruik als restaurant, theehuis, conferentieoord en 
trouwlocatie.  
Activiteiten: Op het complex kan vrij worden rondgewandeld en uiteraard kan er van de 
horeca gebruik worden gemaakt. Rondleidingen  starten op zaterdag uitsluitend om 
11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. In verband met de grootte van groepen (max. 25)   
is deelname alleen mogelijk na aanmelding  vooraf op www.leefgoed.nl.  
Aanmelden is verplicht.  
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
nb: Ook op zondag heeft het Leefgoed een programma, zie hiervoor de website.  
Dit valt buiten het bestek van Open Monumentendag en er rijdt die dag dan ook geen 
speciale bus.  
 

Ned. Herv. Kerk - Kerkgang 3  
De eenbeukige laatgotische dorpskerk is gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw.  
In 1928 zijn zowel de kerk als de toren gerestaureerd. De inventaris is voornamelijk uit  
de 17e eeuw  
Activiteiten: mogelijkheid tot rondleiding 
Geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 
  

Websites deelnemende organisaties 
Windlust :            www.kortenoord.nl 
Oudheidkamer:   www.hvnweb.nl 
Olifant:                 www.leefgoed.nl 

http://www.kortenoord.nl
http://www.hvnweb.nl
http://www.leefgoed.nl


GOUDERAK  
In Gouderak zijn drie locaties te bezichtigen. Op alle locaties is er de 
mogelijkheid tot een rondleiding. Zie voor aanvullende informatie 
www.golderake.nl. 
 

Gemaal Verdoold - Kattendijk 1 
Het gemaal is een Rijksmonument en is de thuisbasis van de Historische 
Vereniging Gouderak ‘Golderake’.  
Op grond van het thema ‘Mijn monument is jouw monument’ is er 
naast de reguliere collectie een speciale foto-expositie te zien met  
foto’s van de Rijksmonumenten, een gemeentelijk monument en van 
andere monumentwaardige panden. 
Geopend van 10.30 tot 16.00 uur. 
 

Nederlands Hervormde Kerk - Kerkstraat 3 
De Nederlands Hervormde Kerk is een Rijksmonument en dateert uit 
1658. De  kerk is een aantal malen gerestaureerd. Tot de inventaris 
behoren een preekstoel en lessenaar uit omstreeks 1830, afkomstig  
van de voormalige Remonstrantse kerk aan de Kromme Nieuwegracht 
in Utrecht. 
Geopend van 10.30 tot 16.00 uur. 
 

De Graanmaalderij - Middelblok 2 
De Graanmaalderij is een gemeentelijk monument en werd in 1916 
gebouwd door een coöperatie van Gouderakse boeren. Schepen  
konden achter aanmeren voor het lossen en laden. De familie van Berk 
heeft vanaf 2011 het gehele pand duurzaam gerestaureerd in originele 
staat, en het deels weer een publieke functie gegeven. Het pand kan 
ook gehuurd worden voor activiteiten en congressen. 
Geopend van 10.30 tot 16.00 uur. 

MOORDRECHT  
Oudheidkamer ‘Het Weeshuis’ & DIJ Beeldentuin - Westeinde 1  
De Historische Vereniging Moordrecht heeft in het souterrain van het 
Westeinde 1 te Moordrecht haar oudheidkamer.  
Het pand is oorspronkelijk gebouwd als weeshuis en deed lange tijd 
dienst als gemeentehuis. Nu is er in het gebouw een zorginstelling  
gehuisvest.  
In Oudheidkamer het Weeshuis is onder andere de touwbaan te zien 
en een tentoonstelling over Moordrechtse Indiëgangers. Daarnaast zijn 
de laatste aanwinsten te zien.  
 

Achter het Weeshuis is de DIJ Beeldentuin te zien. Bekijk de beelden en 
leer met behulp van de QR codes iets over het beeld, de kunstenaar en 
haar plek in de geschiedenis van Moordrecht. 
Zie ook www.historischeverenigingmoordrecht.nl  
Geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 
 
 

Dorpskerk - Kerkplein 12 
De Dorpskerk in Moordrecht 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 gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland.  
Tijdens Open Monumentendag wordt het carillon om 15.00 bespeeld 
door Richard de Waard.  
De Hervormde Kerk, gebouwd in 1657, is helaas niet geopend voor  
bezichtiging. De toren is wel opengesteld voor publiek. 
Geopend van 14.00 tot 16.00 uur. 

http://www.golderake.nl
http://www.historischeverenigingmoordrecht.nl


OUDERKERK AAN DEN IJSSEL   
Op Open Monumentendag zijn zowel de Oudheidskamer als de Dorpskerk te bezoeken. 
Met behulp van het geïllustreerde boekje ‘Rondje Ouderkerk’, kan op eigen gelegenheid een  
wandeling worden gemaakt langs de monumentale panden in het dorp.  
Meer informatie: www.hvouderkerck.nl  
Beide locaties zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
 

De Oudheidskamer - Dorpsstraat 19 
De Expositie in de Oudheidskamer gaat over 75 jaar bevrijding in Ouderkerk aan den IJssel, 
nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting. 
  

Dorpskerk - Kalverstraat 1 
In de Dorpskerk zijn onder andere het fraaie praalgraf van de graven van Nassau-Lalecq  
(nazaten van prins Maurits), het 17e-eeuwse meubilair met prachtig koper- en houtsnijwerk en de 
eeuwenoude grafzerken te bezichtigen. Er worden doorlopend rondleidingen gegeven. Er is een 
expositie over de kerk, de beide grafkelders, en het busongeluk van 20 november 1941. Ook de 
bijzondere video-opnamen die in het praalgraf gemaakt zijn, maken deel uit van de expositie. 
 

Het historische Kam-orgel (1854) wordt de gehele dag door diverse organisten bespeeld. Bij het 
orgel is een hoek ingericht met informatie over en foto's van het orgel. Het carillon zal dit jaar voor 
het eerst tijdens Open Monumentendag bespeeld worden en wel van 10.00 tot 10.30 uur.  
In verband met de coronamaatregelen kan de toren dit jaar helaas niet beklommen worden. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
Dit jaar valt Open Monumentendag samen met de Opening Cultureel Seizoen in Krimpen aan 
den IJssel. Daarom worden cultuur en erfgoed op 11 september met elkaar verbonden door 
twee routes. Naast een route langs culturele instellingen, is er een monumentenroute die met 
de fiets of benenwagen kan worden afgelegd.  
 

De route, inclusief het exacte programma per locatie, wordt bij elk monument uitgedeeld en is 
vooraf online te vinden op de website van het Streekmuseum: 
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl en op de website van Open Monumentendag: 
www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel.  
 

Streekmuseum Krimpenerwaard - IJsseldijk 312 
Als je het terrein van het museum op loopt, waan je je in een wereld van 100 jaar geleden.  
In een grote monumentale boerderij van het type ‘Hallehuis’ is het museum gevestigd.  
Open Monumentendag wordt hier om 10.00 uur feestelijk geopend. Vanaf 11.00 uur is er een 
Oogstmarkt van ‘Proef de Krimpenerwaard’. Ook zijn er demonstraties van oude  
ambachten, zoals het slaan van touw op de touwbaan.  
Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en gratis te bezoeken. 
 

Gemaal Reinier Blok - Breekade 2 
Aan de Breekade staat sinds 1868 het gemaal Reinier Blok: het oudste stoomgemaal in de 
Krimpenerwaard. De huidige bewoners openen de deuren van dit industriële monument voor 
publiek en vertellen over de geschiedenis. Daarbij is er gelegenheid om de tuin te  
bewonderen, omdat het op 11 september ook Open Tuinendag is in Krimpen aan den IJssel. 
 

IJsseldijkkerk - IJsseldijk 232 
De IJsseldijkkerk is de allereerste kerk in Krimpen aan den IJssel en werd in 1866 officieel  
geopend. Bezoekers kunnen tijdens Open Monumentendag hun doopgegevens opvragen, het 
resultaat van de renovatie bewonderen, deelnemen aan een creatieve activiteit en  
genieten van orgelspel.  
 

Scheepswerf Van Duijvendijk - ter hoogte van IJsseldijk 363 
Scheepswerf Van Duijvendijk is een van de oudste scheepswerven van Nederland en bestaat uit 
twee monumentale houten loodsen en een binnendijkse villa. De Historische Kring Krimpen ver-
telt bezoekers over de historische waarde van het gebied en de project-ontwikkelaars laten het 
publiek kennis maken met de herbestemming. 
 

Molen de Schelvenaer - Korenmolen 1 
De Schelvenaer is een korenmolen, gebouwd op een plaats waar tot 1992 de stellingmolen 
‘Onverwacht’ stond. Deze molen werd in 1853 buitendijks gebouwd, zodat schepen met graan 
vanuit Rotterdam konden aanmeren om hun vracht bij de molen te lossen.  
Op 11 september is er de mogelijkheid de molen van binnen te bewonderen. 
 

Langslooplocaties  
In Krimpen aan den IJssel zijn nog een heleboel andere monumenten te bewonderen.   
Informatiebordjes wijzen de bezoekers op nog meer bijzondere plekken langs de IJsseldijk. 

http://www.hvouderkerck.nl
http://www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl
http://www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel


 
 
 

Krimpen - Schelvenaer 
Coördinator: Cato de Beer 

 

 
 
Ouderkerk - Steiger 
Coördinator: Jan Suyderhoud 

 
 

Vertrektijden zijn verwachte tijden.  
Het aan boord gaan en meevaren geschiedt geheel voor eigen risico.  

De schippers en organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.  

 

 

 
Nieuwerkerk - Molen Windlust 
Coördinator: Rob Rosbergen 

 

Gouderak - Steiger 

Coördinator: Bram Baas 

 

Laagwater (-0,1m) om 13.00 uur 
Hoogwater(+1,3m) om 8.00 en 20.00 uur 

tijd schip naar 

10.00 Goede-Gunst Ouderkerk 

10.15 Libra Ouderkerk 

11.00 Elizabeth Gouderak 

11.15 Libra Ouderkerk 

11.40 Barito Gouderak 

12.00 Elizabeth Ouderkerk 

12.15 Libra Ouderkerk 

13.00 Elizabeth Gouderak 

13.15 Libra Ouderkerk 

13.20 Barito Ouderkerk 

14.00 Elizabeth Gouderak 

14.15 Libra Ouderkerk 

14.55 Barito Gouderak 

15.00 Elizabeth Ouderkerk 

15.15 Libra Ouderkerk 

16.00 Elizabeth Ouderkerk 

16.30 Barito Ouderkerk 

tijd schip naar 

11.30 Elizabeth Windlust 

12.30 Barito Windlust 

13.30 Elizabeth Windlust 

14.30 Elizabeth Windlust 

15.40 Barito Windlust 

tijd schip naar 

11.30 Goede-Gunst Ouderkerk 

12.30 Goede-Gunst Ouderkerk 

13.30 Goede-Gunst Ouderkerk 

14.30 Goede-Gunst Ouderkerk 

15.30 Goede-Gunst Ouderkerk 

tijd schip naar 

10.30 Elizabeth Windlust 

10.45 Libra Windlust 

10.50 Barito Windlust 

11.00 Goede-Gunst Krimpen 

11.45 Libra Windlust 

12.00 Goede-Gunst Krimpen 

12.30 Elizabeth Windlust 

12.45 Libra Windlust 

13.00 Goede-Gunst Krimpen 

13.30 Elizabeth Windlust 

13.45 Libra Windlust 

14.00 Goede-Gunst Krimpen 

14.10 Barito Windlust 

14.45 Libra Windlust 

15.00 Goede-Gunst Krimpen 

15.30 Elizabeth Windlust 

15.45 Libra Windlust 

16.00 Goede-Gunst Windlust 

Vertrektijden schepen per locatie 

11 september 2021 

Om Open Monumentendag 2021 zowel voor bezoekers als voor alle (vrijwillige) medewerkers zo veilig  
mogelijk te laten verlopen, vragen wij u te allen tijde de basismaatregelen in acht te nemen: 

blijf thuis bij klachten   •   was vaak uw handen   •   houd voldoende afstand   •   hoest en nies in de elleboog 
 In de bussen en op de overdekte delen van de schepen is,  

net als in het openbaar vervoer, het dragen van een mond– neusmasker verplicht.  
Wees alert op aanwijzingen van medewerkers ter plaatse en volg deze te allen tijde op. 


