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THEMA:
DUURZAAMHEIDWELKOM

VOORMALIG WOONHUIS HOOFDONDERWIJZER
BOUWJAAR: OMSTREEKS 1905

Al in de zeventiende eeuw is er sprake van een school op deze locatie. De naam 
‘Kapelschool’ verwijst naar de kapel die destijds op het schoolplein stond. In 1846 werd 
achter de woning van de hoofdonderwijzer een nieuwe school gebouwd, bestaande uit 

vier klassen. De woning van de hoofdonderwijzer, nu een gemeentelijk monument, werd 
rond 1905 vervangen.

Dit monument is alleen vanaf de openbare weg te bekijken.

Zaterdag 10 september 2022 // 10:00 - 16:00 uur

STEMPELKAART

DE QR-CODES
Op deze flyer vindt u bij elk monument 
een QR-code. Scan deze code en navi-
geer meteen naar het juiste adres. Een 
aantal monumenten organiseren deze 
dag extra activiteiten. Deze activiteiten 
zijn ook terug te vinden in de QR-code. 

Monument langs fietsroute
Monumenten buiten fietsroute
Fietsknooppunten
Fietspont

8

Heeft u een iPhone? Open dan de camera en 
richt uw toestel op de QR-code. Raak de melding 

bovenin het scherm aan en u kunt vertrekken!

Op een Android-toestel vereist dit de applicatie 
‘Google Lens’. Mocht u deze nog niet hebben 

dan is deze app gratis te verkrijgen in de Google 
Playstore. Open Google Lens en richt uw toestel 

op de QR-code.

Roelofarendsveen
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Oude Wetering
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Rijnsaterwoude

Woubrugge

Nieuwe Wetering

Kaag

Bilderdam
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Open Monumentendag 2022
Oude gebouwen zijn wellicht minder duurzaam qua energieverbruik, maar de gebouwen die zich 
monument mogen noemen zijn zeker duurzaam gebouwd en jaren na de bouw alledaags in gebruik. Er 
zijn monumenten die nog de functie hebben waar ze ooit voor bedoeld zijn. Er zijn er ook die herge-
bruikt worden of een nieuwe functie krijgen. Als dat niet duurzaam is! 

De Elfdorpentocht
Op de fiets leiden we onze bezoekers met een Elfdorpentocht op een duurzame manier langs de 
monumenten. Een verbindingstocht: de elf kernen van Kaag en Braassem zijn door de route met elkaar 
verbonden. Hoe leuk is het dat er in elke kern iets te zien is? Bezoek je ze alle elf? Vergeet dan niet een 
stempel te vragen bij een van de monumenten (een stempel per dorp – Nieuwe Wetering krijg je van 
ons cadeau). Een volle stempelkaart is goed voor een zakje tulpenbollen voor een fleurige herinnering 
in het voorjaar aan deze duurzame dag in september. Duurzaam duurt immers het langst.

Start: elk willekeurig adres in Kaag en Braassem. 

LET OP: Bij het ontwikkelen van de route is uitgegaan van het knooppuntennetwerk. Echter, soms wijken we af voor de 
route om bij bepaalde monumenten te komen.

De Dorpskerk in Woubrugge is een markante verschijning. 
Prachtig gelegen aan de Woudwetering en van verre 
herkenbaar dankzij de twaalfkantige toren met slanke spits. 
Deze Nederlands-hervormde kerk werd in 1652-1653 gebouwd 
naar ontwerp van architect Pieter Post. In 2014 is de kerk 
gerestaureerd, omdat de funderingspalen verrot waren. Het 
orgel is in 1794 gemaakt door J.J. Mitterreither.

TIP Bezoek het naastgelegen museum Van Hemessen waar 
een expositie is over speelgoed van vroeger.

Woonhuis uit 1935 met elementen van de Amsterdamse 
school. De schuur uit 1943 in de achtertuin was op 2 maart 
1945 het toneel van een ongeluk met een granaat: een dode, 
twee gewonden en twee zonder letsel. In de woonkamer is een 
presentatie op een laptop over het leven van Willem van der 
Velde (de overledene) en de gebeurtenissen op 2 maart 1945.

De huidige kerk is gebouwd in 1970 en in 2014 geheel verbouwd. 
Hiermee is kerk een zgn. “moderne kerk”, verfraaid met veel 
oorspronkelijk interieur. De naast staande pastorie (gemeentelijk 
monument) is van bouwjaar 1856. Monumentaal is het inventaris 
van de Rooms-Katholieke kerk: preekstoel (eind 18e eeuw), 
orgel (19e eeuw), altaarstukken (voormalige communiebank, 
18e eeuw), doopfont (17e eeuw). Ook de heiligbeelden en 
klokkentoren aan de buitenzijde zijn monumenten.

De sluis is een industrieel erfgoed uit 1894 naar ontwerp van 
architect Dirk van Essen. Een stukje vaarwater dat aan beide 
kanten kan worden afgesloten met deuren. Als alle deuren 
gesloten zijn kan het water in de sluis tot Braassempeil 
verhoogd worden door water vanuit de Braassem in de sluis te 
laten stromen. Dit doe je door een schuif open te zetten in de 
deur aan de Braassemkant. Het water verlaagt tot polderpeil 
door water uit de sluis te laten stromen de polder in. Dit 
gebeurt als de schuif in de deur aan de polderkant wordt 
opengezet.

Skûtsje Nooit Volmaakt is een voormalig vrachtzeilschip 
uit 1910. In 1910 werd de Nooit Volmaakt gebouwd. Bij de 
bouw kreeg het schip de naam Onderneming. Opdrachtgever 
was Alle Berends Barkmeijer, de werfbaas van scheepswerf 
Barkmeijer in Briltil (Groningen).  Een scheepswerf met 
een lange staat van dienst waar een groot aantal skûtsjes 
gebouwd is.

Bilderdam 25, 26, 27 en 28 vormen tezamen één pand. 
Het gebouw stamt uit 1630 en oorspronkelijk gebouwd als 
turfstekerswoningen 2×2 met in het midden een gangetje. 
Bilderdam vormde in die tijd één geheel met Calslagen en 
beleefde toen de hoogtijdagen van het turfsteken. Bekijk de 
opstelling met foto’s en voorwerpen over het turfsteken en het 
pand uit 1630. De bewoner zit vol verhalen en kan ook veel 
vertellen over het naastgelegen monument Bilderdam 24.

De watertoren in Roelofarendsveen is gebouwd in 1931 naar 
een ontwerp van architect Hendrik Sangster. De toren is 31,5 m 
hoog en heeft een waterreservoir van 150 m³. Door de enorme 
tulp op de gepleisterde gevels is de watertoren een opvallend 
herkenningspunt in de wijde omgeving van Roelofarendsveen.

TIP Bekijk ook het oorlogsmonument op de Noordhoek. Het 
beeld is uitgevoerd in donkergrijs greskeramiek en geplaatst 
op een voetstuk van gewapend beton, bekleed met geelbruin 
geglazuurde grestegels.

De Moppemolen is een poldermolen met ijzeren scheprad, 
type grondzeiler met rietgedekte achterkant (woonhuis).

Samen met de Lijkermolen No. 1 vormt de Lijkermolen No. 2 
een uniek duo. Het zijn de enige twaalfkante stenen molens in 
Nederland. De twee grondzeilers werden in 1780 gebouwd om 
een ontveende plas (de huidige Drooggemaakte Veender- en 
Lijkerpolder) droog te malen.

In 1717 werd de Googermolen gebouwd om de Googerpolder 
te bemalen. Een aantal keren is de molen ernstig beschadigd 
en rond 1980 zelfs in verval geraakt. Na een grondige 
restauratie in de jaren ’90 draait de Googermolen weer op 
vrijwillige basis. Een elektrisch vijzelgemaal naast de molen 
is verantwoordelijk voor de hoofdbemaling van de polder. De 
molenaar leidt je graag rond.

Oude poldermolen, type Wipwatermolen. De molen diende 
tot 1985 als hoofdbemaling van de Kagerpolder, daarna 
als hulpgemaal. De molen wordt in bedrijf gehouden door 
een vrijwillig molenaar en is in eigendom van de Rijnlandse 
Molenstichting. De Kagerpolder omvat ongeveer 100 ha. 
Opvoerhoogte is 1,40 m. De Kaagerpolder werd gesticht op 10 
april 1683 door samenvoeging van drie kleinere polders, de 
molen waarschijnlijk in datzelfde jaar.

Maar liefst zes monumentale panden zijn op de Julianalaan 
op de Kaag te bezichtigen, waarvan enkele ook vanbinnen. 
Op nummer 13 is bezinningscentrum De Stal gevestigd, in het 
stalgedeelte van de oude boerderij. Op nummer 18 kijk je naar de 
onlangs gerestaureerde boerderij Kerkwijck. Op 20-22 staat een 
witgepleisterd boerderijtje en op nummer 52 de Oude Bakkerij. 
Een lekker stukje kaas haal je bij de monumentale boerderij 
van De Kaagse Boer op nummer 29. Tot slot in de ‘monumentale 
Julianalaan’ nummer 66, een oude visserswoning.

Een oude, monumentale sluis op een plek waar geen sluis 
meer nodig is. Een prima plek om op het bankje te mijmeren 
over wat hier ooit was.

Al in 1063 werd er melding gemaakt van een kapel in Leithamuta, 
deze kapel behoorde tot de moederkerk van Oegstgeest. De plek 
waar nu de Dorpskerk staat is één van de vroegste christelijke 
ontmoetingsplaatsen van Holland. In de vroege middeleeuwen 
werd deze houten kapel vervangen door een romaanse kerk, 
waarvan de toren gelijk met de grote laatgotische kerk uit 
1555, aan het einde van de 18e eeuw is afgebroken. De huidige 
Dorpskerk (1805) is een bakstenen zaalkerk met spitsboogramen. 
Tot het interieur behoren o.a. de grafzerken uit de kerk van 1555 
en het Knipscheerorgel uit 1866. Breng vooral ook een bezoek 
aan de Kloostergang en de Stiltetuin. 

Omstreeks 1890 werd op deze plaats een houten noodkerk 
gebouwd en in het begin van de 20e eeuw werden plannen 
ontwikkeld voor een echt kerkgebouw. Het kerkgebouw is in 
1908 ontworpen door Tjeerd Kuipers (1857-1942). Het voormalige 
kerkgebouw De Spreng in Oude Wetering is gerestaureerd en 
verbouwd tot een multifunctioneel centrum. Als bruisend hart aan 
de Wetering kan men voor verschillende soorten evenementen 
zowel zakelijk als privé gebruik maken van De Spreng.

De Woudse Dom is een monumentaal kerkgebouw, met 
een historische oorsprong in de vroege middeleeuwen, 
waarschijnlijk rondom tijdperk van Willibrord. Een van de 
oudste kerken in de streek. Al in 1049 wordt er over een 
Kapelletje gesproken op de plek waar nu de Woudse Dom 
staat. Veel later, zo rond 1500, heeft de Woudse Dom meer 
haar huidige model gekregen. Altijd al eens de toren naar de 
klokken willen beklimmen? Grijp je kans!

De RK kerk van de H. Johannes de Doper is een neogothische 
zaalkerk met spitsboogvensters en een slanke toren in vroeg 
neogotische trant. De kerk is gebouwd tussen 1852 en 1856. 
Neogotisch gesneden meubilair in de kerk is het altaar, 
de preekstoel, communiebank en orgelkas. Het orgel is in 
1856 gebouwd door de gebr. Adema. Bekijk vooral ook het 
monumentale toegangshek bij de begraafplaats van de kerk.

Toen de communisten een coup pleegden in Praag in februari 
1948 nam de angst voor het “Rode gevaar” toe in West-Europa. 
Vrijwel meteen richtte men in Nederland het National Instituut 
Steun Wettig Gezag op, ook in voormalig gemeente Alkemade. 
De Korps Luchtwachtdienst is in 1950 opgericht, in 1956 is de 
bouwtekening gemaakt voor de huidige toren.

De Veendermolen is alleen zondag 11 september geopend 
voor publiek.

Adres: Comriekade 7, Woubrugge

Adres: Kerkstraat 7, Oude Wetering

Adres: Noordeinde 187, Roelofarendsveen

Adres: Noordkade, Roelofarendsveen

Adres: Bilderdam 25-28, Bilderdam

Adres: Noordhoek 7, Roelofarendsveen

Adres: Poeldijk 16, 
Rijpwetering

Adres: Poeldijk 1, 
Rijpwetering

Adres: Googermolenweg 1, Roelofarendsveen

Adres: Balgerij, Kaag

Adres: Julianalaan 13, 18, 
20-22, 29, 52 en 66, Kaag 

Adres: Sluis 1, Nieuwe Wetering

Adres: Dorpsstraat 49, Leimuiden

Adres: Kerkstraat 50, Oude Wetering

Adres: Herenweg 26, Rijnsaterwoude

Adres: W. van der Veldenweg 24, Leimuiden

Adres: Plantage 153, Oude Wetering

Adres: Aderweg 2, Roelofarendsveen
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DORPSKERK

WOONHUIS MET 
PARABOOLDAK

PETRUSKERK

SLUIS MET BRUG EN 
SKÛTSJE NOOIT VOLMAAKT

TURFSTEKERS
WONINGEN

WATERTOREN

MOPPEMOLEN EN 
LIJKERMOLEN II

GOOGERMOLEN

KAGERMOLEN

BOERDERIJEN, BAKKERIJ 
EN VISSERSWONING 

SLUIS

DORPSKERK

SPRENG

WOUDSE DOM

R.K. SINT-JAN 
DE DOPER KERK

LUCHTWACHTTOREN

VEENDERMOLEN

TIP

Meer dan honderd jaar doet het monumentale pand op 
nummer 11 dienst als ambtswoning voor de Protestantse 
gemeente. Nu is het een woonhuis en vanaf de buitenkant 
te bezichtigen. Wel kun je in de onlangs gerestaureerde kerk 
terecht voor orgel- en pianomuziek én om te bekijken hoe deze 
kerk duurzaam gerestaureerd is. De kerk is een rijksmonument 
vanwege de inventaris afkomstig uit de oude kerk, te weten 
een koperen doopbekkenhouder, een voorzangerslezenaar, 
een koperen lezenaar op de preekstoel en twee koperen 
kaarsenkronen, allen daterend uit de 18e eeuw.

Varend op dit ruim 135-jarige vissersschip, - een Bunschoter 
botter - waant men zich op de vroegere Zuiderzee, in plaats 
van op onze eigen Kagerplassen. Het is een volledig van 
eikenhout gebouwde platbodem. In de zomermaanden 
worden er mooie dagtochten gevaren op de BU 112 en ook 
tijdens Open Monumentendag zijn er rondvaarten.

Het eiland Kaag is te bereiken via de pont (24 uur per dag) 
vanaf Buitenkaag. Speciaal voor Open Monumentendag 2022 
vaart de fietspont Kaag-Oud Ade 10 en 11 september van 10 
tot 16 uur. Het fietspontje mag maximaal 12 personen per keer 
vervoeren. Houd er daarom rekening mee dat de wachttijd bij 
mooi weer op kan lopen.

Bij storm kan het fietspontje helaas niet uitvaren. 

• Veerpont Buitenkaag-Kaag €1
• Fietspont Kaag-Oud Ade €2

Architect Theo Molkenboer ontwierp een driebeukige 
pseudobasilieke kerk in neogotische stijl. Het later 
witgepleisterde interieur is voorzien van een plafond met 
gestuukte houten kruisribgewelven. In de kerk staat een 
oorspronkelijk tweeklaviers orgel uit 1874, gebouwd door L. Ypma.

De Blauwemolen is een achtkante, rietgedekte grondzeiler. 
Het gedeelte onder de kap is opvallend felblauw geschilderd. 
Tot 1960 bemaalde de molen de Blauwe polder, daarna raakte 
hij in verval. In 1971 kwam de molen in het beheer van de 
Rijnlandse Molenstichting en werd grondig gerestaureerd.

Of u nu over de A4 reed of de N446 of met een bootje over 
De Does voer, steeds weer viel uw oog al van verre op 
de opmerkelijke groene toren van de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk. Helaas is dit gebouw in november 2019 
getroffen door een grote brand. Nadat het dak verloren ging en 
de kleine klokkentoren instortte, ging ook de beeldbepalende 
naaldspits eraan.

Omdat zijn voorganger was afgebrand, werd in 1913 de 
Vlietmolen gebouwd om de Vlietpolder te bemalen. Het 
bovenhuis van de Vlietmolen werd niet nieuw gebouwd, 
maar was afkomstig van een wipmolen uit Ter Aar. Na 
een onderhoudsbeurt in 2002 maalt de molen weer op 
windkracht. Het is een bewoonde molen en de molenaar heet 
je van harte welkom.

De Hoogmadesemolen bemaalt sinds 1897 de Hoogmadesche 
polder en de Piestpolder. Hij is gebouwd op de fundering van 
een oude wipmolen, die in een te slechte staat verkeerde om 
nog te worden opgeknapt.

Wel geopend, maar alleen via het water te bereiken zijn de 
Buurtermolen en de Adermolen

De Doesmolen in Hoogmade is vermoedelijk gebouwd in 1636 
en vormt een tweegang met de Kalkmolen; samen bemalen 
ze de Doespolder. De Kalkmolen is een wipmolen en werd in 
1684 gebouwd om de Kalkpolder in Leiderdorp te bemalen. De 
molen is in 2006 daar weggehaald en tijdelijk opgeslagen. In 
2009 kreeg de molen een plek in Hoogmade.

Deze kleine wipmolen werd omstreeks 1909 gebouwd om een 
cirkelzaag aan te drijven in het molenmakersbedrijf van Jan 
Dekker. Na eerst in Rijnsaterwoude gestaan te hebben is het 
molentje in 2009 geplaatst op het dak van molenmakerij Verbij.

De Vrouw Vennemolen in Oud Ade dateert uit de 17e eeuw 
en werd in 1835 grotendeels vernieuwd. De wipmolen met 
roodgeschilderd bovenhuis kan worden ingezet om de Vrouw 
Vennepolder te bemalen. De Vrouw Vennemolen ligt aan de 
Oud Ade waarop hij uitmaalt. De in de Vrouwe Vennepolder 
gelegen gronden behoren toe aan de Vrouwenabdij van 
Rijnsburg, waaraan polder en molen hun naam ontlenen.

Een traditioneel Zuid-Hollands “langhuis” met een kelder 
en opkamer, gebouwd in 1875. Te bezichtigen is o.a. de 
koeienstal, grotendeels in oorspronkelijke staat, een 
traditioneel buitentoilet en het geriefbosje. 

De Waterloosmolen, een achtkante, rietgedekte grondzeiler, 
werd in 1857 gebouwd om de Waterloospolder te bemalen. 
De Waterloosmolen is de derde molen op deze plek. Zijn 
voorganger werd op 25 juni 1857 door brand verwoest, en 
de eerste molen – een wipmolen – werd in 1775 niet meer 
hersteld na zware stormschade.

Momenteel is de Vergulde Vos een gezellig en dagelijks 
geopend eetcafé. Vroeger wilde je er liever niet zijn. 
Toen diende het pand aan de Koppoel als Rechthuys van 
Alkemade. Er waren twee kleine cellen en werden gevangenen 
verplaatst vanuit de Vergulde Vos naar de Galgenkade in 
Roelofarendsveen. De Vergulde Vos was ook de plek voor de 
Waag. Later werd de herberg steeds meer een plek voor jong 
en oud voor toneelspelen, roeibootverhuur en de laatste 
decennia voor een hapje en een drankje.

Adres: Julianalaan 7 en 11, Kaag

Adres: Watersport Academy, 
Wilhelminalaan 12, Kaag Adres: Pastoor van de Plaatstraat 17, Rijpwetering

Adres: Blauwmolenweg 10, Rijpwetering

Adres: Kerkstraat 57, Hoogmade

Adres: Vlietkade 1, Hoogmade

Adres: Noordeinde 34, Hoogmade

Adres: Buurterpolder en Aderpolder 3, 
Rijpwetering

Adres: Doespolderkade 3 en 5

Adres: Van Klaverweijdeweg 25, Hoogmade

Adres: Leidseweg 3, Oud Ade

Adres: Zwarteweg 13, Oud Ade

Adres: Achterdijk 11, Rijpwetering

Adres: Koppoellaan 22, Rijpwetering
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PASTORIE EN 
KERKJE OP DE KAAG

VAREND ERFGOED: 
BU 112

WIST JE DAT ...

R.K. KERK O.L.
VROUWE GEBOORTE

BLAUWEMOLEN

RK KERK O.L. VROUW GE-
BOORTE – DE GOEDE HERDER

VLIETMOLEN

HOOGMADESEMOLEN 
– DE HEERLIJKHEID

BUURTERMOLEN EN 
ADERMOLEN

DOESMOLEN, KALKMOLEN 
EN DEKKERMOLEN

VROUW VENNEMOLEN

BOERDERIJ DE TOCHT

WATERLOOSMOLEN

VERGULDE VOS

TIP
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TIP

TIP

TIP
TIP

TIP

TIP
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