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THEMA 2022

DUURZAAMHEID

Beste lezer, 

‘Duurzaamheid’ is het landelijke thema van 

Open Monumentendag. Duurzaamheid is reke-

ning houden met mensen die na ons leven. 

Dat kan gaan om de natuur, maar ook om 

gebouwen. Wijk bij Duurstede, Cothen en 

Langbroek kunnen zich gelukkig prijzen met 

een overvloed aan natuur, maar ook aan 

mooie, historische gebouwen. Maar hoe zorgen 

we ervoor dat oude gebouwen duurzaam 

kunnen worden en nieuwbouw duurzaam wordt 

gebouwd? Een architect legt het uit. Leerlingen 

van het Revius geven hun visie op wat zij 

denken wat over 100 jaar cultureel erfgoed 

zou kunnen zijn. Dit jaar veel aandacht voor 

het rijke verleden, maar ook voor de toekomst. 

Neem er de tijd voor en geniet van alle activi-

teiten en lezingen.

EVENTUELE WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA 

EN AANVANGSTIJDEN ZIJN VOORBEHOUDEN.

LANGBROEK

WIJK BIJ DUURSTEDE

COTHEN

ZESTIEN 
OPENGESTELDE
MONUMENTEN

1 GROTE KERK Markt 22

2 DORESTAD VIKINGMARKT MAZIJK

3 OUDE STADHUIS Markt 24

4 KASTEEL DUURSTEDE Langs de Wal 6-7

5 REVIUS WIJK Remus 4

6 STEENFABRIEK DE BOSSCHERWAARDEN Lekdijk West 28

7 MOLEN RIJN EN LEK Dijkstraat 29

8 900 JAAR WATERBEHEER

WIJK BIJ DUURSTEDE

9 HERVORMDE KERK OVERLANGBROEK Langbroekerdijk B30

10 KASTEEL ZUILENBURG Langbroekerdijk B32

11 HERVORMDE KERK VAN NEDERLANGBROEK Brink 8

OVERLANGBROEK

12 PROTESTANTSE KERK De Brink 9

13 TUIN KASTEEL RHIJNESTEIN Rhijnestein 1-2

14 HOTEL DE KROON Kerkdwarsweg 1-3

15 HET MOLENTJE Dorpsstraat 53-55

16 MOLEN OOG IN’T ZEIL Molenplein
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OPEN 
MONUMENTENDAG
2022
Zaterdag 10 september 2022 is het 

weer Open Monumentendag met 

dit jaar als thema: Duurzaamheid. 

Sommige van de monumenten in 

Cothen, Langbroek en Wijk gaan 

al honderden jaren mee en zijn 

behouden voor volgende genera-

ties. Toch is het een uitdaging om een 

monumentaal pand op een duur-

zame manier te behouden, te beheren 

of te restaureren. Restaureren op 

een manier waarop het milieu en de 

natuur zo min mogelijk wordt belast. 

Tijdens Open Monumentendag kunt 

u een aantal panden bezoeken 

waar deze uitdagingen in de prak-

tijk worden aangepakt en zien we hoe 

monumenten verduurzaamd kunnen 

worden. Het Oude Stadhuis aan de 

Markt, waar het stadsbestuur zetelde 

en recht werd gesproken, wordt op dit 

moment gerenoveerd en verbouwd. 

Museum Dorestad wordt er gevestigd, 

samen met de VVV. De aannemer 

laat u zien waar je met duurzaam 

renoveren mee te maken krijgt.

Als u het programma leest zult u zeker 

een aantal dingen lezen waarvan u denkt 

“daar moet ik even gaan kijken”. Ikzelf wil 

overal tegelijk zijn, maar dat lukt me niet, 

er is te veel te doen en te zien. Ik pik er in 

mijn voorwoord slechts een enkele uit.

Op Kasteel Duurstede, gesticht rond 1260 

door Zweder I van Zuylen van Abcoude, 

kunt u opgaan in het weelderige leven 

aan het hof van David van Bourgondië en 

ontmoet u bekende en minder bekende 

gasten uit die tijd op Kasteel Duurstede. 

Een belevenis voor jong en oud, groot en 

klein! Onderweg van het kasteel naar de 

grote kerk, waar Jan van Doesburg twee 

lezingen houdt over het kasteel en de 

stad én organist Pim Schipper het orgel-

spel verzorgt, komt u een middeleeuws 

marktje tegen. In het middeleeuwse 

Dorestad zal er meerdere keren per week 

markt zijn geweest voor het verhandelen 

van de alledaagse spullen zoals eten en 

drinken. Het marktje geeft u een uniek 

inkijkje in de geschiedenis van Dorestad. 

Op de voormalige steenfabriek De 

Bosscherwaarden aan de Lekdijk West 

worden rondleidingen gegeven. Er wordt 

verteld over het zware werk in de fabriek, 

het winnen van klei en het bakken van 

steen. Die oven kan van binnen bekeken 

worden, je kunt erin lopen. Er wordt 

een film vertoond over het werk in deze 

fabriek, opgenomen rond 1989. Vanuit de 

stadshaven kunt u er met het Vikingschip 

heen- én weer terug- varen! In Hotel de 

Kroon aan de Kerkdwarsweg in Cothen, 

gebouwd in de eerste helft van de 19e 

eeuw vinden rondleidingen plaats door 

de oude opkamer en de vroegere hotel-

kamers. Aanvullend op de rondleiding 

zal dr. Kees Vernooy een lezing houden 

over zowel het voormalige hotel als het 

pand waar Café het Molentje deel van 

uitmaakt. In het woonhuis ernaast vinden 

rondleidingen plaats. Ik sluit af met een 

wel heel bijzonder onderdeel van Open 

Monumentendag 2022. De leerlingen 

van de 3e klassen Havo/Vwo hebben 

zich verdiept in de vraag: wat is cultu-

reel erfgoed? Welke bouwwerken van nu 

zijn de monumenten van over een paar 

honderd jaar? Een expositie in foto’s, tekst 

en film laat de bevindingen zien van de 

leerlingen. Een architect reageert op de 

werkstukken van de leerlingen en vertelt 

u over zijn beeld bij monumenten en 

duurzaamheid.

Ik wens u veel leer-, kijk- en luisterplezier 

bij deze bijzondere panden, de prachtige 

verhalen en de muzikale intermezzo’s. 

Samen beheren we ons erfgoed duur-

zaam, zodat de volgende generaties er, 

net als wij, van kunnen blijven genieten.

WIL KOSTERMAN
Wethouder Cultuur in historisch  
Wijk bij Duurstede, Cothen en LangbroekM
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GROTE KERK MARKT 22

Toen Wijk bij Duurstede in 1300 stadsrechten kreeg en dus ook 

stadsmuren, was dat de reden voor de bouw van een nieuwe kerk, 

op het Marktplein. De kerk werd in 1365 ingewijd. De toren stamt 

uit de tweede helft van de 15e eeuw. In 1579 werd het koor door 

brand verwoest. Na de Beeldenstorm (1580) werd de kerk bestemd 

voor de hervormde eredienst en derhalve het interieur grondig 

veranderd. Een van de orgels stamt uit 1615. De laatste restau-

ratie bracht dit orgel terug tot de situatie van 1819. Het is een van 

de belangrijkste orgels in Nederland uit de 17e eeuw (orgelbouwer 

Kiespenning).

ACTIVITEITEN Open 11.00 - 17.00 uur. Ook de toren kan worden 

beklommen. Lezingen door Jan van Doesburg: ‘Ridders en 

bisschoppen in Wijk bij Duurstede in de middeleeuwen’ van 13.30 

tot 14.00 uur en van 14.30 tot 15.00 uur. Organist Pim Schipper 

verzorgt het orgelspel in de kerk.

ACHT MONUMENTEN 
OPENGESTELD IN
WIJK BIJ DUURSTEDE

1

MAZIJK DORESTAD VIKINGMARKT

In een Middeleeuwse stad als Dorestad zal er 

gemiddeld 2-3 keer per week markt zijn geweest 

voor het verhandelen van de alledaagse spullen 

zoals eten en drinken. Ook niet alledaagse luxe 

goederen zullen zijn verhandeld, zoals stoffen, 

sieraden en andere luxe artikelen. Ambachtslieden 

lieten vaak het publiek kennismaken met hun 

vakmanschap. Dit jaar komt de Dorestad 

Vikingmarkt terug naar Wijk bij Duurstede. 

Enkele handelaren zullen hun waar aanbieden 

en ambachten tonen. Kom de sfeer van die tijd 

proeven!

ACTIVITEITEN Open zaterdag en zondag 

11.00 - 16.00 uur. De Markt vindt plaats op de 

Mazijk. Dit marktje geeft een uniek inkijkje in de 

geschiedenis van Dorestad.

2

Fotograaf J. Beerens-Schothorst
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OUDE STADHUIS OP DE MARKT

Dit Rijksmonument werd gebouwd in de jaren 1662 tot 1666, op de plek waar eerder een 

kleiner stadhuis stond. In het stadhuis zetelde het stadsbestuur en werd recht gesproken. 

Beneden waren de cellen waar de arrestanten het vonnis moesten afwachten. In 1857 

werd de bordestrap vervangen door een natuurstenen trap met een ijzeren balustrade. 

Door de bouw van het nieuwe stadskantoor aan de Karel de Grotestraat, verloor het stad-

huis in 1981 haar functie, alleen voor huwelijken is het nog gebruikt. Van 1994 tot 1996 vond 

een restauratie plaats. Van 1996 tot en met 2014 was het in gebruik door de Nederlandse 

Kastelenstichting. Sinds 2014 is het stadhuis, met uitzondering van de trouwzaal en de 

VVV, niet meer in gebruik. Op dit moment wordt het stadhuis verbouwd en zal Museum 

Dorestad hier worden gevestigd, samen met de VVV.

ACTIVITEITEN Een tour over de bouwplaats, verzorgd door de aannemer. Het 

programma wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Een foto-expositie onder 

voorbehoud. 

KASTEEL DUURSTEDE LANGS DE WAL 6-7

Kasteel Duurstede is waarschijnlijk rond 1240 gesticht door Zweder I van 

Zuylen van Abcoude. De bouw heeft alles te maken met de politieke strijd 

in dit deel van het Sticht tussen de bisschop van Utrecht en de Hertog van 

Gelre. Het oudste deel van het kasteel is de vierkante woontoren (donjon) 

van zware baksteen en dikke muren. In de 15e eeuw werd Duurstede de 

woning van de bisschoppen van Utrecht. Bisschop David van Bourgondië 

vergrootte het kasteel, met o.a. de ronde toren (Bourgondische toren). 

Duurstede werd in 1672 verwoest door het Franse leger. Eind 19e eeuw 

volgde de eerste restauratie (P.J.H.Cuypers) met de aanleg van het park 

door J.D.Zocher jr. 

ACTIVITEITEN Een theatrale wandeling op Kasteel Duurstede is inmid-

dels een traditie geworden tijdens Open Monumentendag. Na een 

gedwongen pauze van afgelopen twee jaar, gaan we er dit jaar weer 

stevig tegenaan! Tussen 11.00 en 16.30 uur kunt u opgaan in het weelde-

rige leven aan het hof van David van Bourgondië en ontmoet u bekende 

en minder bekende gasten uit die tijd op kasteel Duurstede. Een bele-

venis voor jong en oud, groot en klein!
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REVIUS WIJK REMUS 4

Het middelbaar onderwijs in Wijk bij Duurstede 

viert dit jaar het 100-jarig bestaan. De leerlingen 

van de 3e klassen Havo/Vwo gaan zich voor Open 

Monumentendag verdiepen in de vraag: wat is cultu-

reel erfgoed? In de aardrijkskunde- en geschiede-

nislessen zal hieraan in de weken voorafgaand aan 

Open Monumentendag volop aandacht worden 

besteed en de leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. 

Een architect haakt hierop in.

ACTIVITEITEN Open van 11.00 tot 16.00 uur. Een 

expositie in foto’s, tekst en film laat de bevindingen 

zien van de leerlingen. Een architect geeft een 

lezing over duurzaam bouwen.

STEENFABRIEK 
DE BOSSCHERWAARDEN
LEKDIJK WEST 28

De steenfabriek doet weer mee! De voormalige steen-

fabriek De Bosscherwaarden, nu van het Utrechts 

Landschap, is gebouwd in 1923. De schitterende ring-

oven met zijn schoorsteen van zo’n 40 meter hoog vormt 

het unieke decor van deze bijzondere plek. Een aantal 

vrijwilligers van het Utrechts Landschap staat deze 

dag klaar om vragen te beantwoorden en je wegwijs 

te maken op het terrein. De oude kolenoverslagkraan 

op het terrein moet hoognodig worden gerestaureerd/

geconserveerd. Daarvoor wordt gezocht naar vrijwilli-

gers die bedreven zijn in de bewerking van ijzer en staal. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoek, maar 

een bijdrage in de z.g. ‘fooienpijp’ wordt zeer op prijs 

gesteld. Voor kinderen is er een blad met vragen die 

tijdens het bezoek beantwoord kunnen worden. En ze 

krijgen een verrassing.

ACTIVITEITEN Het Vikingschip vaart ieder half uur van 

11.00 tot 15.00 uur van de stadshaven naar steenfa-

briek De Bosscherwaarden. Vanaf 10.00 uur wordt 

elk heel uur een film over het werk in de fabriek rond 

1989 (circa 15 minuten) gestart. De laatste vertoning 

om 15.00 uur. De steenfabriek is stoffig; trek wandel-

schoenen aan.
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RUNMOLEN
RIJN EN LEKDIJKSTRAAT 29

We weten uit onderzoek dat het ontstaan van de 

Europese windmolen een ontwikkeling is geweest 

die is begonnen in de kustgebieden langs de zuide-

lijke Noordzee en Het Kanaal: Vlaanderen, Normandië 

en Zuid-Engeland. Toch wordt Nederland wereldwijd 

gezien als hét molenland. En dat is niet verwonderlijk. 

Nergens op aarde is de molen zo geperfectioneerd 

als werktuig als hier. De molen ontleent zijn waarde 

aan het product dat ermee kan worden gemaakt. 

Dat kan meel zijn, maar ook olie, gort, hout of papier. 

Daarnaast zijn molens altijd van groot belang 

geweest bij de droogmakerijen en het bemalen van 

polders. Deze voormalige runmolen (run is fijngemalen 

eikenschors vermengd met water en wordt gebruikt 

om leer te looien), gebouwd op de Leutertoren, wordt 

vaak (ten onrechte) de Molen van Ruysdael genoemd. 

De molen, gebouwd door Anthony van Eindhoven in 

1659, is nog de enige poortmolen in Nederland.

ACTIVITEIT Open van 10.00 tot 17.00 uur. Uitleg door 

molenaar. Uitzicht op de haven en de rivier, over-

gang van de Rijn in de Lek.

900 JAAR WATERBEHEER
IN DE SCHOTBALKENLOODS, ENTREE VIA WALPLANTSOEN 

TEGENOVER HET FEUNIKSGEBOUW, WALPLANTSOEN 14 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden viert dit jaar 900 

jaar Waterbeheer met een online festivalterrein en activitei-

ten in de regio. Voor Wijk bij Duurstede maakte het waterschap 

een Watertocht en daarnaast is er hard gewerkt aan de tij-

delijke openstelling van de schotbalkenloods. In juni is de onli-

ne Watertocht gelanceerd: een inspirerende en leuke speur-

tocht met verhalen over water, gemaakt door studenten van 

de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor kinderen van de 

basisschool. De start is bij de VVV aan de Achterstraat 4. Aan 

de hand van online vragen gaan kinderen op ontdekking. Zin 

om op pad te gaan? Ga dan naar de izi.TRAVEL app van Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

ACTIVITEITEN In de schotbalkenloods is de spinoff ‘Expo 

Water! Vriend of vijand? te bezoeken met stukken uit de 

gelijknamige tentoonstelling in het Utrechts Archief. Van 9 

september t/m 8 oktober op vrijdag en zaterdag van 11.00 

tot 15.00 uur. Meer weten over het waterbeheer, bezoek dan 

ook eens het festivalterrein: WWW.900JAARWATERBEHEER.NL
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SYMPOSIUM HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR MAKEN 
IN HET THEATER CALYPSO

Lopend langs de Kromme Rijn hoor je het kabbelende water & 

suizende bomen, voel je de wind door je haren en ruik je het groen 

om je heen. De rivier is een verbindende factor in het Kromme 

Rijngebied. In de zomer vaar je naar aangelegen plaatsen, 

bewandel je een oud jaagpad of je fietst dwars door de weilan-

den naar één van de prachtige kastelen. De geschiedenis van het 

Kromme Rijngebied gaat ver terug. In het jaar 1122 zijn er ingrij-

pende veranderingen doorgevoerd. In dat jaar, precies 900 jaar 

geleden, werd de rivier afgedamd. Hierdoor kon het land beter 

worden beschermd tegen overstromingen en werden nieuwe 

gebieden ontgonnen. Maar wat is vandaag de dag nog zichtbaar 

van deze eeuwenlange gebiedsontwikkeling?

ACTIVITEIT Symposium vrijdag 9 september van 14.00 tot 17.00 

uur in Theater Calypso. Aanmelden is verplicht bij Regionaal 

Archief Zuid-Utrecht. Historisch geograaf prof. Dr. Hans Renes, 

archeoloog drs. Jan Doesburg en sociaal geograaf dr. Ad 

van Bemmel gaan in op de gevolgen van de dam bij Wijk bij 

Duurstede. Zij vertellen hoe het landschap en de bewoning 

van de Kromme Rijnstreek er in die tijd uitzag, maar ook op 

welke manier de ontginning van Langbroek, de infrastruc-

tuur en organisatiestructuren zich in de middeleeuwen ont-

wikkelden. Daarbij wordt duidelijk wat er nu nog zichtbaar is 

van alle veranderingen in het landschap sinds de afdamming 

in 1122. Tevens wordt het boek ‘De dam bij Wijk, het Kromme 

Rijngebied in de Middeleeuwen’ gepresenteerd en over-

handigd in aanwezigheid van burgemeester Iris Meerts.

VERLOREN ERFGOED 
DE DUIKERSLUIS IN DE AFDAMMING VAN 1122

Bijna 5 eeuwen lang was er een sluis/duiker inlaat om 

het water van de Rijn-Lek naar de grachten van Wijk bij 

Duurstede en de Kromme Rijn te leiden. De duikersluis 

was de eerste en belangrijkste ‘kraan’ voor de Kromme 

Rijnstreek. Om die reden was het eeuwenlang ook een 

twistpunt: de één wilde een laag, de ander een hoog 

waterpeil. Dus wie de ‘sleutel’ van de sluis had, bezat 

veel macht. De duikersluis markeerde ook de over-

gang van Rijn naar Lek. De duikersluis verloor zijn functie 

toen rond 1870 het inundatiekanaal en een inlaats-

luis (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) 

werden aangelegd. Bij de dijkverzwaring van 1987 werd 

de duikersluis afgesloten en dichtgestort met beton. De 

herdenking van 900 jaar afdamming dit jaar is een mooi 

moment om een markering van dit verloren erfgoed op 

deze plek te onthullen.

ACTIVITEIT onthulling markering 11.00 uur (t.o. Lekdijk 

Oost 5), tevens opening Open Monumentendag 2022.
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HERVORMDE KERK 
VAN OVERLANGBROEK 

LANGBROEKERDIJK B30

Op een iets verhoogd en omgracht terrein ligt de 

(oorspronkelijk) aan St. Hyacinthus gewijde kerk 

van Overlangbroek. Hyacinthus was een heilige 

uit Polen en beschermheer van kraamvrouwen en 

zwangerschappen. De eerste kerk is hier gesticht 

in de 14e eeuw. Het huidige gebouw (laatgotisch 

en eenbeukig) dateert ui tde tweede helft van 

de 15e eeuw. De toren werd pas aangebouwd 

in 1504. In 2000 zijn de kerk en de toren geheel 

gerestaureerd. Op het terrein is ook een kleine be-

graafplaats te vinden.

ACTIVITEIT In de Hyacinthuskerk vinden mu-

zikale intermezzo’s plaats. Vrijwilligers van de 

PKN Overlangbroek geven in en om de Hya-

cinthuskerk uitleg over de kerk en het plaatsje 

Overlangbroek. In de kerk een fototentoonstel-

ling. Tegenover de kerk, bij de oude school van 

Overlangbroek, is een bazaar.

KASTEEL ZUILENBURG
LANGBROEKERDIJK B32

Aan de Langbroekerwetering ligt op een nog omgracht terrein 

Kasteel Zuilenburg. Het is een overblijfsel van de van oorsprong 

middeleeuwse woontoren Zuilenburg, stamslot van de familie van 

Zuilen. Het huis bestond aanvankelijk uit een enkele woontoren, 

zeer waarschijnlijk gebouwd door Gijsbert van Zuilen. Pas door een 

tekening van Roelant Roghman uit het midden van de 17e eeuw 

(de oudst bekende tekening) weten we iets meer over het uiter-

lijk. Het huis bestond uit twee beuken en twee bouwlagen, met een 

schilddak en trapgevels. Een tekening uit 1734 van Abraham de 

Haen toont een eenbeukig huis, met één bouwlaag. In de jaren na 

1616 kende het kasteel verschillende eigenaren, die er echter lang 

niet altijd woonden. Bewoners waren achtereenvolgens o.a. de 

families Van Weede, Van Beuningen, Van Reede en Van Tuyll van 

Serooskerken.  >>

DRIE MONUMENTEN 
OPGESTELD IN
(OVER)LANGBROEK
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HERVORMDE KERK 
VAN NEDERLANGBROEK BRINK 8

De eerste kerk dateert van rond 1300 en werd in het derde kwart van 

de 15e eeuw vervangen door een eenvoudig gotisch kerkje. In 1771 

is de kerk voor het overgrote del vernieuwd. Het schip werd in 1870 

opnieuw gerestaureerd. De toren (laatste restauratie in 1989) stamt 

uit de periode van de late 15e eeuw. Het interieur is deels 18e – deels 

19e-eeuws, het orgel is laat 18e eeuws.

Open 11.00 – 17.00 uur. Op gezette tijden orgelspel.

In 1911 kwam Zuilenburg in handen van de diaconie van 

de Nederlands Hervormde Kerk, die het in 1916 door-

verkocht aan de heer Paul Loeb. In 1974 werd het inte-

rieur veranderd en meer aangepast naar wooncom-

fort; de bel-etage kreeg een nieuwe indeling. Het 

exterieur onderging ook wijzigingen, met name de 

dakvorm: het schilddak werd een zadeldak en de korte 

zijden kregen topgevels met daarop schoorstenen 

gebouwd, zodat het tuitgevels leken. De voorgevel 

heeft nu een symmetrisch uiterlijk met een centraal 

geplaatste voordeur op de bel-etage, te bereiken 

via een trap aan de buitenzijde. Enkele jaren geleden 

is Zuilenburg aangekocht door de heer en mevrouw 

Cankrien, die het huis volledig hebben gerestaureerd.

ACTIVITEIT het terrein en het souterrain (als de 

weersomstandigheden het toelaten) van Kasteel 

Zuilenburg zijn opengesteld.
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PROTESTANTSE KERK DE BRINK 9

Deze kerk (gewijd aan Sint Agnes) dateert uit de 12e eeuw en is de oudste kerk van 

Cothen. In 1355 en in 1481 is de kerk zwaar beschadigd door gevechtshandelingen. 

Tijdens de Reformatie (16e eeuw) werd de kerk in gebruik genomen voor de protes-

tantse eredienst en het interieur aangepast. In 1672 (Franse inval) brandde de kerk 

geheel af. Het herstel kwam pas in 1735. De kerk werd in 1890 vergroot. In 1981 werd 

de kerk grondig gerestaureerd en kreeg het interieur zijn blauwe kleur.

ACTIVITEIT openstelling van de kerk. Loes van Griethuysen zal tot 13.00 uur in het 

kerkje vertellen over eetbare bloemen, uiteraard kan er ook geproefd worden.

Dr. Kees Vernooy geeft  in de kerk tweemaal een lezing over Het Molentje en De 

Kroon, om 10.30 en 14.00 uur. Bij de kerk leuke activiteiten.

TUIN KASTEEL RHIJNESTEIN 

RHIJNESTEIN 1-2

De oorsprong van Kasteel Rhijnestein is vroeg 14e-eeuws. Het 

betreft de rechter (woon)toren, enigszins aangepast in de 17e 

eeuw. In de 19e eeuw werden het middengedeelte (1873/74) en de 

linker toren (1887) toegevoegd, speciaal gebouwd omwille van de 

symmetrie. Het poortgebouw is waarschijnlijk vroeg 14e- eeuws. 

De tuin in Engelse landschapsstijl is laat 19e-eeuws, en aangelegd 

door de toenmalige bewoners, de familie Van Beeck Calkoen.

ACTIVITEIT De tuin van Kasteel Rhijnestein is opengesteld. 

Rondom het kasteel zullen reenactors van Stichting De Inrichting, 

o.l.v. Ruth Schreuder, op speelse wijze het leven op het kasteel 

verbeelden. Kokkin Daniële Bergmans zal in de tuin uitleg geven 

over wat er aan eetbare planten groeit en bloeit. Imker Henk de 

Heij is aanwezig met honing en een bijenkast. In het poortge-

bouw verzorgt De Heij verzorgt lezing(en) over het houden van 

bijen en de problematiek in de ruime zin van het woord. De tijden 

zijn (onder voorbehoud}: 11.30 en 13.30 uur. De Krommerijnder 

vaart op gezette tijden tussen kasteel Rhijnestein en Wijk bij 

Duurstede. Op- en afstappunt bij kasteel Rhijnestein.

VIJF MONUMENTEN 
OPENGESTELD IN
COTHEN

12

13

PA
G

IN
A

 23
PA

G
IN

A
 2

2



HOTEL DE KROON
KERKDWARSWEG 1-3

Hotel De Kroon is in de eerste helft van de negentiende 

eeuw gebouwd en gedeeltelijk herbouwd in 1915. De 

linkerkant stond bekend als café Werkhoven, rechts was 

een bakkerij. In 1969 brandde het cafégedeelte af en 

werd besloten het gebouw in te korten om de Kerkweg 

te kunnen verbreden. Het huidige pand bestaat uit een 

voorhuis van twee bouwlagen onder een plat dak en een 

eenlaags achterhuis, ook met plat dak. Opvallend zijn de 

Jugendstil-motieven van de glas-in-lood bovenlichten. 

De opvallende kroonlijst is niet meer aanwezig. Onlangs is 

het pand overgedragen aan een nieuwe eigenaar, die het 

pand zoveel mogelijk in de oude stijl wil terugbrengen. 

CAFÉ HET MOLENTJE DORPSSTRAAT 53-55

Bij de brug over de Kromme Rijn, op de hoek van de Kerkweg en de Dorpsstraat, 

stond vanouds een herberg. Café Het Molentje is onderdeel van een veel groter 

pand. Het huidige café-restaurant Het Molentje werd gebouwd in 1887. Aanvankelijk 

was het een woonhuis, na 1929 is een woonhuis annex herberg gemaakt. De deur in 

het midden van de voorgevel was de oorspronkelijke entree.

ACTIVITEITEN De familie Kroon van nummer 55 verzorgt ieder heel uur een rondlei-

ding door hun huis. Hier is de sfeer te proeven van een monumentaal pand. Er is 

ook een mooie tuin aan de Kromme Rijn.

ACTIVITEITEN Twee monumentale panden nader bekeken. Wanneer zijn ze 

gebouwd, verbouwd en wie waren de eigenaren? Welke activiteiten vonden er 

plaats? Kortom: wat weten we over de geschiedenis van de genoemde panden. 

Dr. Kees Vernooij verzorgt een presentatie over de panden om 10.30 en 14.00 

uur in de PKN kerk op de Brink. Na afloop kunnen monumentale graven op het 

gesloten katholieke kerkhof aan de Kerkweg worden bezocht. Parkeren bij ‘Het 

Molentje’ en ‘De Kroon’ is niet mogelijk.
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COMITÉ WIJK BIJ DUURSTEDE

Guus Swillens

Annemieke Wielinga

Ali van Vemde

Jan Kemink

Karin van Kruijssen

Aart Molendijk

Wendy Norg

Hans Smudde

SAMENSTELLING

Ali van Vemde

FOTO’S

Jeanette van Altendijk

Kees Broekman

Hans Dirksen

Ali van Vemde

en diverse anderen

ONTWERP EN REALISATIE

Mevrouw Verkade

MEER INFORMATIE

www.tussenrijnenlek.nl

www.razu.nl

Check de website voor actuele informa-

tie en openingstijden.

www.openmonumentendag.nl

EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN HET 

PROGRAMMA VOORBEHOUDEN.

MOLEN OOG IN’T ZEIL 
MOLENPLEIN

Deze molen is de vierde op deze plek. De eerste (houten 

standerd) dateert uit de 16e eeuw en heeft tot ver in de 

18de eeuw gefunctioneerd. De molenaarsfamilie Van Eck 

zou hier al van vóór 1777 tot 1985 het beroep van mole-

naar hebben uitgeoefend. De molen onderging een aantal 

malen veranderingen, maar werd in 1923 buiten gebruik 

gesteld, ook de wieken werden verwijderd. In 1985 werd de 

molenromp door brand verwoest. Dankzij vele organisaties 

en particulieren kon de molen in 1985-1987 worden geres-

taureerd en doet nu weer dienst als korenmolen. Vanwege 

veiligheidsoverwegingen werkt de molen op dit moment 

niet. Tijdens controle is gebleken dat één van de roedes 

(stalen balken waaraan het houtwerk van de wieken vast-

zitten) scheurvorming vertoond. De kans dat tijdens het 

draaien of malen een wiek kan afbreken is groot. Hierdoor 

ontstaat wel een unieke kans om het publiek tot in de 

molenkap rond te leiden. Deze dag zal daarom voor de 

molen ook in het teken staan van giften voor de molen. De 

beide roedes (vier wieken) moeten in zijn geheel worden 

vervangen. Deze reparatie wordt voorlopig begroot op ca. 

€ 100.000,- Alle steun hierbij is welkom.

ACTIVITEIT De molenaars verzorgen rondleidingen en 

vertellen over de techniek in de molen.
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