
Links vindt u op nummer 326 Kinderboer-
derij Klaverweide.

Fiets terug op de ‘s Gravenweg naar het Golfbaan-
pad. Rechtsaf naar stoplichten, oversteken naar
Couwenhoekseweg. Deze geheel uitrijden tot Groe-
nedijk. Rechtsaf Groenedijk naar het  beginpunt op
de Dorpsstraat.

9U verlaat het
gemaal en rijdt
linksaf de
Bermweg af
naar de Schen-
kelse Dreef,
rechtsaf de

Schenkelse Dreef op. Weg vervolgen en over-
steken naar de Slotlaan. Linksaf naar de Lijster-
singel. Deze uitrijden tot de Rivierweg,
rechtsaf. 

Op Rivierweg 15 is De Hoeksteen ge-
opend. 

Vanuit De Hoek-
steen linksaf de
Rivierweg uitrij-
den tot aan de Me-
rellaan, rechtsaf de
Merellaan in. 

Op nummer 352 staat de Pauluskerk.

We verlaten de Paulus-
kerk en gaan rechtsaf
richting Wiekslag.
Linksaf naar Wiekslag.

Sla rechtsaf om op de
Wiekslag te blijven.
dan linksaf om op de

Wiekslag te blijven en tenslotte rechtsaf. Over-
steken (richting AVIA) bij de stoplichten.
Linksaf oversteken naar Golfbaanpad, uitrijden,
rechtsaf naar ‘s Gravenweg.
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De route voert u langs de monumenten in Ca-
pelle aan den IJssel die op deze monumentendag
voor het publiek geopend zijn. Het is een rondrit
van 10 km. U kunt dus op elk willekeurig punt
beginnen. Alle monumenten op deze route zijn
toegankelijk, maar of en welke activiteiten er
plaatsvinden is geheel afhankelijk van de gel-
dende Corona regels van de overheid.

We starten op de Dorpsstraat. Daar
vindt u het Van Cap-
pellenhuis met Re-
gentenkamer. 
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Onder aan de dijk
ziet u de Dorpskerk. 

Fiets in westelijke richting
op de Dorpsstraat naar num-
mer 3 (Rest. Perceel, voor-
malig gemeentehuis en
politiebureau).

Tegenover dit gebouw ziet u het borstbeeld
van Johan van Veen, beden-
ker van het Deltaplan - waar -
onder de IJsselkering. 

Op de sokkel vindt u een QR-
code. Scan deze voor het ver-
haal van deze waterbouwkundig
ingenieur. 
In het Historisch Museum is het
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boekje 'Het water geeft en neemt' te koop
waarin de invloed van het water op de historie
van Capelle uitgebreid aan bod komt. Leden-
prijs € 7,95; niet leden € 9,95.
Vervolg uw weg op de Dorpsstraat, rechts het
Slotpark, en sla rechtsaf naar de Slotlaan.

Sla linksaf naar de Van Naeldwijck-
laan, dan linksaf langs de Rozenburcht en
bezoek het Dief- en Duifhuisje. 

Fiets naar het westen op de
Nieuwe Laan, richting Van
Polanenlaan. Sla rechtsaf
naar de Van Polanenlaan,
linksaf Da Costasingel.
Weg vervolgen naar de
P.C. Boutensingel. Neem
op de rotonde de tweede
afslag naar de Schönberg-
laan. Sla rechtsaf, flauwe bocht naar links. 

Sla rechtsaf naar de ‘s Gravenweg.
Links ligt op nummer 101 uw bestemming

het Scoutcen-
trum.
Fiets naar het
zuidwesten op de
‘s Gravenweg
richting Prins
Alexanderlaan

(S127). Sla rechtsaf naar de Prins Alexander-
laan, sla rechtsaf, sla linksaf.

Sla rechtsaf naar het Bermeinde/de
Bermweg. Links ligt het Jan Anne Beij-
erinckgemaal.
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Deze fietsroute werd samengesteld naar 
aanleiding van Open Monumentendag 2021

met als thema: 
MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT.


