
Van harte welkom op Open Monumentendag 2019! 

Op zaterdag 14 september zijn in de gemeente Stichtse 
Vecht meer dan 25 monumenten opengesteld en gratis 
toegankelijk.  Het  landelijk  thema  van  de  Open 
Monumentendagen dit jaar is ‘Plekken van Plezier’; Hoe 
hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt, 
en welke monumenten zijn daarvoor het  decor of  het 
podium  geweest?  Of  dat  nu  een  markt,  muziektent, 
museum, theehuis, park of een kerkplein is, het barst in 
ons  land  -  en  in  onze  mooie  gemeente  -  van  de 
monumenten van ontspanning, vermaak, plezier en vrije 
tijd. 

In Stichtse Vecht wordt op 14 september op een aantal 
plekken volop muziek en plezier gemaakt. Met name op 
het kerkplein in Loenen, bij de Dorpskerk in Maarssen 
en op en rond Slot Zuylen. Dompel u dit jaar onder in dit 
vrolijke  thema  en  bekijk  de  monumenten  vanuit  een 
plezierig perspectief!

Stichtse Vecht
Zaterdag 14 september 2019

Thema: ‘Plekken van plezier’
 

Organisatie door 
Historische Kringen van 
Breukelen, Loenen en 
Maarssen op verzoek van 
de gemeente Stichtse Vecht.

Foto’s: Maarten Bootsma, Anton van Daal, Hendrik Dijk, Giel Gulpers, 
Huib Louwman, Piet Oudhof, Peter Thiemann, Ria Tijhuis, Alie Stok-Britting
Vormgeving: UITindeVechtstreek

19. Met de Fietsboot over de Vecht. ♿  vanaf de Vechtoever 
bij het Vechtstreekmuseum en Goudenstein. Maak een gratis 
boottochtje (met of zonder uw fiets) over de Vecht tussen het 
Vechtstreekmuseum en Oud Zuilen

20. Oude gemaal Bethunepolder, Machinekade 19 
Open van 11:00 – 16:00 uur 
Het gemaal is te bezichtigen en is een paar keer in werking. 
Tevens een kleine fototentoonstelling. 

21. Fort Maarsseveen, Herenweg 3 
Maarsseveen. Open van 
11:00-16:00 uur en op zondag 
15/9 van 14.00-17:00 uur. Dit fort 
uit 1880-1881 is onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort 
bood in oorlogstijd onderdak aan 

ruim 80 man en 6 stukken geschut. Toen het fort klaar was, 
bleek het al verouderd door de uitvinding van de 
brisantgranaat. Deze projectielen konden elk fort verwoesten.

OUD-ZUILEN
22.  Slot Zuylen, Tournooiveld 1 
Oud-Zuilen. Open van 11:00-16:00 
uur. Gratis rondleidingen in kasteel 
en tuin, elk half uur van 11:30-16:00 
uur (duur 45 min). De hele dag zijn er 
kinderactiviteiten met Scoutinggroep 
Zeeverkenners Johannes de Doper in 

de historische kasteeltuin; op het voorplein leren kinderen 
touwknopen, houtbewerken en welke technieken er zijn om 
een vuurtje te stoken. Ook zijn er Oudhollandse spelletjes om 
te doen zoals ringwerpen en reuze mikado. Museumcafé en 
museumwinkel zijn open.  Slot Zuylen is één van de oudste 
kastelen aan de Vecht. Schrijfster Belle van Zuylen is één van 
de bekendste inwoners. Het kasteel toont de wooncultuur van 
de Utrechtse adel van de 13e eeuw.

23. Slotkapel Oud-Zuilen, 
Dorpsstraat 10 Oud-Zuilen. Open 
van 13:00-16:00 uur. ♿  De kerk is 
van binnen te bezichtigen. De 
slotkapel van Oud-Zuilen is gebouwd 
in 1654 door de toenmalige heer van 
Slot Zuylen Adam van Lockhorst. In 

1847 is er een grote brand geweest in de kerk. Het huidige 
interieur is van 1848. Op de galerij bevindt zich een prachtig 
pijporgel uit 1898.

24. Begraafplaats Oud-Zuilen, 
Groeneweg Oud-Zuilen. Open van 
11:00-16:00 uur. ♿  U vindt hier de 
familiegraven van de familie Van Tuyll 
van Serooskerken. Ook professor 
Donders, de oprichter van 
Ooglijdersgasthuis, ligt er begraven.  

De begraafplaats in Oud-Zuilen, in gebruik genomen in 1782, 
was één van de allereerste plekken in Nederland waar de 
doden werden begraven buíten de bebouwde kom. De 
ingangspartij en de graftombe van de Heren van Zuilen zijn 
erkend als rijksmonument.

25. Molencomplex Oud Zuilen met 
de poldermolen Westbroek en 
wipmolen Buitenweg, 
Nedereindsevaart 2 en 3 Oud-
Zuilen. Open van 11:00-16:00 uur. 
Molens zijn ook geopend op 15/9.

De molens Westbroek (1753) en Buitenweg (1830) draaien zoals 
vanouds weer samen. De wipmolen Buitenweg is uit haar as 
herrezen nadat zij door brand in 2016 bijna volledig was 
verwoest. In vroeger tijden maalde de twee molens het 
overtollige polderwater de Vecht in, nu wordt het waterniveau 
door een gemaal geregeld.

TIENHOVEN/OUD-MAARSSEVEEN

26. Molen De Trouwe Wachter en 
stuwsluis, Dwarsdijk 12 Tienhoven. 
Open van 11:00-16:00 uur. Molen en 
gerestaureerde sluis zijn te bezoeken. 
Er worden rondleidingen verzorgd. 
Deze wipwatermolen uit 1932 was ooit 
in functie als poldermolen ter bemaling 

van de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven. Het is de enige molen 
ter wereld met een schutsluis. Bekend van WOII, toen molenaar 
Arie van Garderen met de wieken tekens gaf aan de 
onderduikers in de omgeving tijdens razzia’s door de bezetter.

27. (Historisch oorspronkelijke) 
Hervormde Kerk van Tienhoven, Laan 
van Niftarlake 62 Tienhoven. Open 
van 11:00-16:00 uur. ♿  Tijdens de 
bezichtiging is er uitleg over de 
historie van het gebouw en het 
interieur. U kunt luisteren naar het 

orgel en naar pianomuziek. Rond 1450 werd op deze plek een 
kapel gebouwd. De huidige kerk is gesticht vóór 1611 maar 
brandde geheel uit in 1812, waarna de kerk in dezelfde stijl is 
herbouwd op de resten van de oude muren.

28. Streekmuseum Vredegoed, 
Heuvellaan 7, Oud-Maarsseveen/
Tienhoven. Open van 11:00-16:00 
uur. Het museum voert u terug naar 
het leven en werken in het veengebied 
rond het jaar 1900. Achter het museum 
bevindt zich het startpunt van het 

Vredegoed- en het Zoddenpad (zie www.klompenpaden.nl). Het 
museum is gehuisvest in een monumentale boerderij. Deze 
langhuisboerderij met voorhuis is in 1906 gebouwd naar 
ontwerp van W. Van Vreeswijk om een melkveebedrijf annex 
kaasmakerij te huisvesten. In het gehele ontwerp zijn 
Jugendstilelementen toegepast.

OVERIGE INFORMATIE

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV), 
Schepersweg 6E Breukelen. Tijdens monumentendag geopend 
van 11:00-16:00 uur. Er worden archiefstukken, 
bouwtekeningen en foto’s tentoongesteld over de monumenten 
in de streek. Ook kunt u er terecht voor informatie over 
huizenonderzoek of hulp bij het zoeken in het archief op de 
studiezaal of www.rhcvechtenvenen.nl.

Wandel- en fietsroutes:
• ’Vroeger en nu’ wandelroutes met QR-code in de historische 

kernen van Loenen, Vreeland, Breukelen en Maarssen
• Voor diverse fiets- en wandelroutes: 

www.zichtopdevechtstreek.nl

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Vechtstreek? 
Word lid van een Historische Kring! Kom naar de informatiestand 
of kijk op:
• www.historischekringbreukelen.nl
• www.hkloenen.nl
• www.historischekringmaarssen.nl

MAARSSEN (vervolg)
15. Dorpskerk, Kerkweg 19 
Maarssen. Open van 10:00-16:00 
uur. ♿  Dit jaar bestaat de kerk 500 
jaar:  Jubileumfeest op 14/9 op het 
kerkplein met diverse activiteiten 
zoals rondleidingen in de kerk, 
muziekoptredens en voor kinderen 

zijn er Oudhollandse ambachten en spelletjes met limonade 
en pannenkoeken. Deze laatgotische kerk is in 1519 
gebouwd, met uitzondering van de Romaanse toren gemaakt 
van tufstenen, deze dateert uit de twaalfde eeuw. In de kerk 
bevindt zich onder andere een grafkapel van de familie 
Huydecoper, twee fraaie herenbanken en het beroemde 
Meere-orgel uit 1790. 
Op het kerkplein staat ook de informatiestand van de 
Historische Kring Maarssen (HKM) met boeken over de 
geschiedenis van Maarssen en de Vechtstreek en is het 
mogelijk om lid te worden van de HKM. 

16. Zaalkerkje van de 
Gereformeerde Gemeente, 
Kerkweg 14 Maarssen. Open van 
11:00-16:00 uur. ♿  Bezichtiging 
van de kerk en verschillende 
exposities. De kerk is gebouwd in 
1892 als eerste gereformeerde kerk 

in Maarssen in eclectische stijl met voornamelijk 
neorenaissancitische en neoromaanse kenmerken. Opvallend 
is het uitbundige siermetselwerk.

17. Buitenplaats Doornburgh/
Priorij, Diependaalsedijk 17 
Maarssen. Open van 11:00-17:00 
uur. ♿  In de buitenplaats zijn er 
rondleidingen om 11:00 en om 
14:00 uur. Het park en de binnentuin 
van de priorij zijn vrij te bezoeken. 

De buitenplaats Doornburgh bestaat sinds de 17e eeuw en 
bevat diverse rijksmonumenten zoals het 18e eeuwse 
landhuis, een 18e eeuwse ijskelder, het park en ook het 
klooster/de priorij uit 1966. De priorij is ontworpen door Jan 
de Jong in de naoorlogse stijl van de Bossche School. Mede 
dankzij het originele kloostermeubilair is de sfeer van het 
klooster nog voelbaar. De buitenplaats wordt ontwikkeld tot 
een plek voor kunst en wetenschap. Tegen betaling is de 
tentoonstelling ENDLESS LIFE te bezoeken. Er zijn 
mogelijkheden voor koffie/thee en lunch in de binnentuin.

18. Vechtstreek Museum, 
Diependaalsedijk 19b Maarssen. 
Open van 11:00-16:00 uur. ♿  
Museum is te bezichtigen met 
tentoonstelling ‘Wind, water, wieken 
en werk’. Het Vechtstreekmuseum is 
gevestigd in de voormalige 

buitenplaats Silverstein die in 1744 werd verbouwd tot 
koetshuis van Goudestein. Het museum biedt informatie over 
de cultuur, geschiedenis en kunst van de hele Vechtstreek. Er 
wordt een molenontdekkingstocht georganiseerd voor 
kinderen van 6-10 jaar: Wil je meer te weten komen over al 
die prachtige molens in de Vechtstreek? Tijdens deze tocht 
ontdek je wat een molen allemaal kan en ga je knutselen, 
meel malen en bekijk je natuurlijk de tentoonstelling.

Wilt u uw monument openstellen op Open Monumentendag 
2020? Meld u dan aan via omdstichtsevecht@gmail.com

Kijk voor meer informatie op 
www.openmonumentendag.nl

1. Dienstregeling op za 14 sept. 1.    1 1.     2 1.    3
1.Vertrek Vechtstreekmuseum 1.10:00 1.12:00 1.14:00
1.Vertrek Oud Zuilen 1.11:00 1.13:00 1.15:00
1.Aankomst Vechtstreekmuseum 1.12:00 1.14:00 1.16:00
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1. NH-kerk, Dorpsstraat 49 Loenen. 
Open van 11:00-16:00 uur. ♿  
Op diverse momenten zal het orgel 
worden bespeeld. Er zijn een viertal 
(kunst)presentaties: Natuurfoto’s van 
Gerrit Stam, pasteltekeningen van 
Wolter Jagt, quilts van Maaike van 
Schaick en ‘Weerbaar water’; een 

expositie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De grote kerk is het oudste gebouw van Loenen, al in de 13e 
eeuw stond op deze plaats een kapel gewijd aan bisschop 
Liudger.

2. Korenmolen De Hoop, Dorpsstraat 
106 Loenen. Open van 11:00-16:00 
uur. De molen is ook geopend op 
zondag 15/9. Er worden 
rondleidingen gegeven en op beide 
dagen kan men hier een heerlijke 
pannenkoek eten. In deze molen uit 

1901 werd tot 1949 graan gemalen. Nadat de molen een aantal 
jaren aan zijn lot werd overgelaten, vond in 2007 een grondige 
restauratie plaats; de molen is nu weer maalvaardig.

3. De Loenderveense Poldermolen, 
Oud Over 104 Loenen. Open van 
10:30-16:00 uur. De molen is ook 
geopend op zondag 15/9. Deze 
poldermolen heeft er sinds 1652 voor 
gezorgd dat de waterstand van de 
Loenderveense polder op peil werd 

gehouden. Sindsdien is deze polder te gebruiken om in te 
wonen, als landbouwgrond en voor de veehouderij.

LOENERSLOOT
4. Kasteel Loenersloot. 
Rijksstraatweg 21 Loenersloot. 
Het kasteel is open voor een 
rondleiding; aanmelden hiervoor is 
verplicht op 
www.kasteelloenersloot.nl. 
Het kasteel domineert sinds ongeveer 

1250 het dorp Loenersloot en omgeving. In 2012 vond een 
ingrijpende restauratie plaats en is het kasteel weer 
opengesteld voor publiek. Het kasteelpark Loenersloot is gratis 
toegankelijk voor een wandeling van 8:00-20:00 uur. Het 
kasteelpark, dat rond 1800 is aangelegd in Engelse 
landschapsstijl, is onlangs gerestaureerd.

VREELAND
Er is een mooie ’Vroeger en nu’ rondwandeling te maken door 
het pittoreske dorp Vreeland. Vreeland vierde in 2015 het feit 
dat het 750 jaar (1265) geleden stadsrechten kreeg.

5. Korenmolen de Ruiter, 
Nigtevechtseweg 24 Vreeland. 
Open van 10:00-16:00 uur. 
Deze achtkante korenmolen is 
gebouwd in 1911 als vervanger van 
een afgebrande voorganger.

BREUKELEN
6. Landgoed Boom en Bosch, 
Markt 13 Breukelen. Open voor 
bezichtiging en rondleidingen van 
11:00-16:00 uur. ♿  
Dit monumentale huis is in 1675 
gebouwd in Hollands - classicistische 
stijl. Begin 18e eeuw werd het huis 

vergroot met de twee zijvleugels en werden er symmetrische 
tuinen aangelegd in Franse stijl. Het park aan de voorzijde is 
aangelegd in 19de-eeuwse Engelse landschapsstijl. In de 
muziektent - gebouwd in 1928 - worden 's zomers concerten 
gegeven. Informatiestand van de Historische kring voor 
informatie en lidmaatschap.

7. R.K. Sint-Johannes de Doperkerk. 
Straatweg 146 Breukelen. Open voor 
bezichtiging van 11:00-16:00 uur. 
♿  Deze driebeukige pseudo-
basilieke kruiskerk is ontworpen door 
architect Evert Magry en gebouwd in 
1884. Het is een gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van neogotische 
bouwstijl.

8. Pieterskerk. Straatweg 59 
Breukelen. Open voor bezichtiging 
van 11:00-16:00 uur. ♿  De oudste 
delen van dit gebouw (koor en 
transept) in gotische stijl dateren uit de 
15e eeuw. De kerk is eenbeukig en 
heeft houten tongewelven. Het onlangs 
gerestaureerde Bätz-orgel is van 1787. 

Tijdens de openstelling is er een uitgebreid muziekprogramma.

9. Pauluskerk. Straatweg 37 
Breukelen. Open voor bezichtiging 
van 11:00-16:00 uur. ♿  De 
(pseudo-)kruiskerk is ontworpen in 
1909 door de lokale architect A. 
Griffioen in neoromaanse stijl, maar er 
zijn ook invloeden van Berlage 
zichtbaar in de voorgevel. 

De gevel is aan de rechterzijde uitgebouwd met een 
klokkentoren en aan de linkerzijde met een kleine, afgeknotte 
vierkante toren.

10. Silo kerk, Karel Doormanweg 146 Breukelen. Open van 
11:00 – 16:00 uur. Het Molukse kerkgebouw Silo is in 1967 in 
gebruik genomen door Moluksprotestantse 
kerkgenootschappen de Geredja Indjili Maluku en de 
Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda. Naoorlogse 
wederopbouw periode kerk van enkellaagse baksteen. 
neergezet door de Rijksgebouwendienst in 1967.

11. Kasteel & Landgoed Nijenrode. 
Straatweg 25 Breukelen. Open van 
11:00-16:00 uur. Rondleidingen door 
kasteel en tuin. De geschiedenis van 
Nijenrode begint in de 13e eeuw als 
Gerard Splinter van Ruwiel een donjon 
- stenen vierkante woontoren - laat 
bouwen. In de loop der eeuwen werd 

Nijenrode meermalen verwoest en resteerde er slechts een 
ruïne die in 1675 door de Amsterdamse koopman Johan Ortt 
werd gekocht. Hij liet het kasteel herbouwen. In 1951 wordt 
het N.O.I.B. - de voorloper van Nyenrode Business University - 
de eigenaar het kasteel.  

12. Kortrijkse molen. Stationsweg 
105 Breukelen (bij ingang Van der 
Valk Motel). Open van 10:00-16:00 
uur. Activiteit: om 10:00 uur kunnen 
bezoekers de molenaar helpen de 
molen op te starten. Een poldermolen 
van het type ‘wipmolen’, met een 
piramidevormige ondertoren en een 
draaibaar bovenhuis, in 1573 
gebouwd. In 1672 door het Franse 

leger verwoest en waarschijnlijk in 1674 of 1675 herbouwd. De 
molen moest de Kortrijkse polder drooghouden. Sinds 1951 
houdt een elektrisch gemaal de polder droog.

NIEUWER TER AA
13. Hervormde kerk Nieuwer ter Aa. Kerklaan 1 Nieuwer ter 
Aa. Open voor bezichtiging van 10:00-16:00 uur. ♿  
Prachtige, recent geheel gerestaureerde, driebeukige 
laatgotische bakstenen kruiskerk met een houten tongewelf. 
De plattegrond van de kerk bestaat uit koor, middenschip, lage 
dwarsarmen, uitgebouwde sacristie en toren. De eerste kerk 

stamt uit de 12e eeuw, later herbouwd 
in de 15e eeuw. In het middenschip 
een reeks prachtige (gerestaureerde) 
gebrandschilderde ramen waarin o.a. 
de wapens van de familie Van Reede 
van ter Aa. Groots opgezet 
eikenhouten ensemble van het oksaal 
en orgel, rijk voorzien van snijwerk. 
Tweeklaviers orgel met vrij Pedaal, in 
1898 vervaardigd door de Engelse 
firma Forster & Andrews te Hull. 
Klokkenstoel met klok van anonieme 
gieter, 1676, ø 101,3 cm.

MAARSSEN
14. Heilig Hartkerk, Breedstraat 3 
Maarssen. Open voor bezichtiging 
van 11:00-16:00 uur. ♿   
Bezoekers kunnen de toren 
beklimmen om het carillon te 
bekijken. De beiaardier geeft uitleg. 
De Heilig Hartkerk uit 1885 is in 
neogotische stijl ontworpen door de 
architect Alfred Tepe. In de kerk zijn 
kunstwerken te bewonderen van 
beroemde kerkelijke kunstenaars. 
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Programma Open Monumentendag 14 september 
op het kerkplein van de N.H. Kerk Loenen:
•11:00 – 16:00 uur: Bij de informatiestand van de 

Historische Kring Loenen (HKL) kunt u zich 
aanmelden om de kerktoren (tot de laatste 
omloop) te beklimmen, ook is hier alle informatie 
te krijgen over de geschiedenis van Loenen aan de 
Vecht en kunt u lid worden van de HKL. 

•11:30 – 12:30 uur: Het orkest ‘KinderSymfonie In 
De Vechtstreek’ speelt onder leiding van dirigent 
Liesbeth Meijlemans.

•13:00 – 15:00 uur: Koos Kneus Poppentheater 
speelt voor kinderen - tot 12 jaar - de spannende 
voorstelling “Ridder Roeland is bang voor 
spinnen’; kinderen kunnen ook geschminkt 
worden.

•16:30 – 17:30 uur: Feestelijke afsluiting Open 
Monumentendag met muziek van OrVeO en een 
lekker hapje en drankje. Daarnaast wordt de 
Bronzen Troffel uitgereikt voor de mooiste 
restauratie in Stichtse Vecht en wordt het eerste 
exemplaar overhandigd van het boek van de heer 
D.T. Koen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
het Vechtplassengebied.

www.weerbaarwater.nl 

Iedereen is van harte welkom!

10

20

http://www.kasteelloenersloot.nl
http://www.kasteelloenersloot.nl

