
Koetsrit Gouda  -  Capelle  -  Gouda
De eeuwenoude verbinding tussen Rotterdam en Gouda
via het traject van het Rotterdams & Gouds Wagenveer
(Veerstal Gouda – Moordrecht – Nieuwerkerk – Capelle
- Oostplein Rotterdam) was bij de start in 1653 heel in-
novatief. Het was een van de eerste geregelde koetsver-
bindingen in Nederland. En dat ook nog eens, vanaf
1679, over een van de eerste en tevens langste verharde
straatwegen van Nederland. 

Dit traject van ruim 20 kilometer loopt over een dijk die
al voor 1200 aangelegd is en nu nog bekend staat als de
’s Gravenweg, met tientallen oude boerderijen en land-
huizen. Waarbij de straatweg over die dijk in 1679 ge-
realiseerd is met de beroemde IJsselsteentjes, gemaakt
in steenfabrieken langs de Hollandse IJssel, van klei uit
de Hollandse IJssel en veen uit de Zuidplas. Sindsdien
maken dagelijks duizenden mensen gebruik van de nog
vrijwel volledig intact zijnde route over de ’s Graven-
weg en de Schielandse Hoge Zeedijk. De route is ook de
basis voor de nieuwe F20, de beoogde fietssnelweg tus-
sen Gouda en Rotterdam. Kortom: de verbinding
Gouda-Rotterdam via de ’s Gravenweg en de Schie-
landse Hoge Zeedijk is een uniek fenomeen dat symbool
kan staan voor verbinding, innovatie, bedrijvigheid, his-
torie en toekomst en verdient mede daarom aandacht.

Op zaterdag 10 september 2022 wordt eenmalig een
koetsrit georganiseerd met 10-20 koetsen, vanaf Gouda,
via de IJsseldijk naar Capelle en dan terug via de ’s
Gravenweg, met stops in Capelle (13.30 – 15.00 uur),
Nieuwerkerk, Moordrecht en Gouda.

Kinderboerderij Klaverweide
De kinderboerderij is
gevestigd in een boerde-
rij uit 1650 met een bij-
zonder mooi riet gedekt
voorhuis. In de ‘deel’
van de boerderij staan
nu de koeien, geiten en
varkens. Ook de kaas-
makerij, nu in gebruik als boerderijwinkel, is hier te
vinden. Naast de dieren op het terrein ontbreekt na-
tuurlijk ook een speeltuin niet. 

Pauluskerk
De kerk aan de Merellaan
352 is open voor publiek 

Scout Centrum
Dit monument
aan de ‘s Gra-
venweg 101 is
uitsluitend aan
de buitenkant te
bezichtigen. 

PKN De Hoeksteen
De kerk aan de Rivier-
weg 15 is tijdens
Open Monumenten-
dag geopend voor het
publiek

Capelle aan den IJssel
zaterdag 10 september 2022
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ACTIVITEITEN IN CAPELLE EN

‘OPEN’ MONUMENTEN

Historisch Museum
In het Historisch Museum aan de Bermweg 13 is een
expositie ingericht naar aanleiding van 35 jaar Histori-
sche Vereniging Capelle (HVC). De tentoonstelling
geeft een terugblik op de activiteiten van de bijna 600
leden tellende vereniging aan de hand van foto’s, pos-
ters, maquettes en objecten. Het museum is geopend van
10 uur ’s morgens tot 4 uur ´s middags en is gratis toe-
gankelijk.

J.A. Beijerinckgemaal
Maak van het bezoek
aan het Historisch Mu-
seum gebruik om ook
het ruim 150 jaar oude
(werkende) gemaal te
bekijken. De machinis-
ten geven graag toe-
lichting op wat er zoal opgesteld staat in de
machinekamer. Het gemaal laat op gezette tijden de ma-
chines draaien.

Dief- en Duifhuisje
Vlakbij de Rozenburcht, aan de Nieuwe Laan, staat één
van de kleinste musea van Nederland. Het Rijksmonu-
ment is het enige overblijfsel van het 16e eeuwse Slot
van Capelle. Geniet van de expositie ‘De Dijk, tussen
Kouwenhoek en ’t Slot’ Getoond wordt het werk van
Arie Broere. De getekende herinneringen van deze gebo-
ren Capellenaar van de Groenedijk en de Dorpsstraat van

weleer kunnen beslist bijzonder
worden genoemd. 
Op de zolder is een vaste tentoon-
stelling ingericht over de geschie-
denis van het Slot van Capelle.
Er wordt een rondleiding gegeven
door het Slotpark met het ver-
nieuwde Sloteiland. Vertrek om
14.00 en 15.00 uur.

Het Dief- en Duifhuisje is geopend vanaf 10 uur s morgens
tot 4 uur in de middag. Toegang gratis.

Het Van Cappellenhuis
Het pand is in 1898 gebouwd in neorenaissance stijl voor
de Van Cappellen Stichting en was geruime tijd een tehuis
voor bejaarden.
In het Van Cappellenhuis is op
Open Monumentendag van
10.00-16.00 uur weer van alles
te beleven:
U kunt genieten van een hapje
en drankje én van muziekoptre-
dens van klassiek tot jazz in de
zaal of bij mooi weer in de
fraaie tuin aan het water. 
Gastvrouwen van het Huis geven informatie over de moge-
lijkheden van trouwen, verhuur en over het nieuwe cultu-
rele programma.
In de galerie exposeren zeven kunstenaars met eigen gra-
fiekwerken. Benieuwd hoe grafiek gemaakt wordt? De ets-
pers staat klaar voor demonstraties! 

De Regentenkamer
Het Van Cappellenhuis her-
bergt één van de mooiste re-
gentenkamers van
Nederland.Het werd recent
vakkundig gerestaureerd
waarmee de sfeer van de 19e
eeuw prachtig werd bewaard.

Vrijwilligers van de Historische Vereniging Capelle leiden
u er graag rond en vertellen over de historie van het Huis.

Dorpskerk
De Hervormde of Dorpskerk
dateert in oorsprong uit het
begin van de 15e eeuw. Werd
verwoest in 1574 en vervolgens
hersteld in 1592 en 1664-1665
uit welk jaar het koor dateert.
De kerk is een Rijksmonument,
evenals de toren uit 1805.

De Dorpskerk is open voor het publiek en rondom de
kerk vinden activiteiten plaats.

Kunstmarkt
Rond de Dorpskerk en in de Kerklaan staat een nieuwe
editie van de Capelse Kunstmarkt, een jaarlijkse tradi-
tie die in 1970 begon.
Tussen de 50 en 60 kramen zul-
len de markt vormen, waar kun-
stenaars hun werk exposeren en
aanbieden. 
Er vindt een veiling plaats en
een taxatie-event a la Kunst &
Kitsch.
Op dit gratis toegankelijke eve-
nement staat ook een kraam van
de Historische Vereniging Capelle met informatie,
(foto)boek verkoop enz. 

Vuykpark
Twee nog steeds va-
rende schepen, ooit ge-
bouwd bij A.Vuyk &
Zonen Scheepsbouw-
werven, komen terug
naar Capelle aan den
IJssel en zijn te bezich-
tigen.

In Capelle aan den IJssel werden tot 1980 honderden
schepen gebouwd. Vele varen nu nog!
Op Open Monumentendag is het mogelijk om op de
voormalige locatie van de Nieuwbouwwerf van Vuyk
aan de Dorpsstraat (ponton) twee schepen te bezichti-
gen, Het m.s. ‘Diamant’ (bouwnummer 629 uit 1935)
en het directievaartuig ‘Adelaar’ (bouwnummer 477
uit 1922). Tevens is er een kleine tentoonstelling inge-
richt.
In het ‘Vuyk’ huis - tegenover de helling met het Vuyk
monument - zijn de in het verleden door het personeel
geschonken gebrandschilderde ramen te zien en wor-
den historische films vertoond. 


