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DE HVC NIEUWSBRIEF WORDT UITGEGEVEN DOOR OE HISTORISCHE VERENIGING CAPEUE
AAN DEN IJSSEL EN VERSCHIJNT CIRCA 4X PER JAAR. UDEN ONTVANGEN DE NIEUWS
BRIEF GRATIS. HET LIDMAATSCHAP KOST F 25,-- PER JAAR. REDAKTIEMEDEWERKERS: EV.A.
OBBES, E.R. BARZILAlJ. ADRI DEN BOER. P. VAN DER VAART GIN. M. VISSER; COPYREDAK.
TIE: H. LUIJCX; EINDREDAKTIE: C. PETERS; VORMGEVING: ED BARZILAU BNO.

OPEN MONUMENTENDAG:
ZATERDAG, 8 SEPTEMBER
Zaterdag, 8 september is het weer Open Monumentendag.
In Capelle aan den Ussel voor de vierde keer. Maar het is dit jaar
tJoor het eerst dat ook Nieuwerkerk aan den Ussel een program..
ma heeft. Het bestaat onder andere uit een fietsroute langs monu..
men ten en beeldbepalende panden.
De HVC zag hierin aanleiding om de Nieuwerkerkse fiets ..
route te combineren met de Capelse fietsroute. In deze Nieuws..
brief vindt u naast een overzicht van de programma's van Capelle
en Nieuwerkerk een samenvatting van deze route.

De redaktie

PROGRAMMA NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
bezichtiging Oude Kerk 10.00.. 17.00 uur
fietsroute
tekenwedstrijd (formulier in de kerk verkrijgbaar)

PROGRAMMA CAPELLE AAN DEN IJSSEL
expositie archeologische vondsten in Dief.. en Duifhuisje
bezichtiging Dorpskerk
bezichtiging Regentenkamer (Muziekschool)
expositie Touwslagerij Van Dam in hal muziekschool
bezichtiging + evt vaartocht oude klipperaken
(tegenover ft Veerhuis, Dorpstraat 195)
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Monumenten..fietsroute Ni.euwerkerk/Capelle
De route start in Nieuwerkerk in de Dorpsstraat vanaf de Oude Kerk.
Dit laatgotische, voorreformatorische kerkgebouw (1500.1525) is voor het
publiek opengesteld. (Een uitgebreide omschrijving van de monumenten langs
de Niewerkerkse route is hier verkrijgbaar.)
Na het verlaten van de Kerk gaat u in de Dorpsstraat naar links. Aan
het einde ziet u de Gele Brug. Even terug en afslaan naar links ~ over de
Kerklaan, onder het spoor door uw uw weg vervolgen en aan het einde, bij
de T ~kruising slaat u rechtsaf de 's~Gravenweg in.
Aan uw rechterhand passeert u de zwitsers aandoende villa "Bu j .. -,
lust", 's~Gravenweg nr. 182. De villa werd in 1884 gebouwd voor de tOt:h~
malige burgenneester Jan Eduard Voorthuysen.
Vervolgens passeert u Is~Gravenweg nr. 72, de 18e eeuwse boerderij
"Bouwlust" met dwars woonhuis onder rie~en wolfdak.
Op nr. 31 blijven we even staan bij Herenboerderij "Beukenhof'.
Deze boerderij heeft een typische 1ge eeu.wse kroonlijst met daarop in go~
thische letters de naam "Beukenhofl.
Bij dit punt aangekomen, steekt u de Provinciale weg over om de
route over de 's~Gravenweg te vervolgen.
Is~Gravenweg nr. 16 is de Hoeve "Langehof' met dwarsgebouwd
woongedeelte. De naam "Langehof' herinnert aan de steenbakkersfamilie
Van Lange als vroegere eigenaar.
De volgende 18e eeuwse boerderij komt u tegen op nr. 10. Evenals
nr. 16 heeft deze boerderij een allegorische levensboom in het bovenlicht
van de deurpartij.
.
Vlak hiernaast staat Hoeve "Nooitgedacht" op 's~Gravenweg ol. d.
Volgens de monumentenlijst is dit een boerderij uit de 18e eeuw. In een
balk komt echter het jaartal 1677 voor.
Het laatste monument aan de Nieuwerkerkse Is~Gravenweg
is nr. 3. Dit arbeidershuisje behoorde bij de hoeve "Langehof'.
Bij Café "De Roode Leeuw" gaat de route verder door Capelle aan
den Ijssel. De voorgevel is voorzien van een gebeeldhouwde leeuw, anno
1775.
Even verderop is de 's.Gravenweg, wegens de aanleg van de Oostelij~
kc Randweg tijdelijk opgebroken en afgesloten voor doorgaand verkeer.
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Maar als het niet al te modderig is kunt u gewoon deze hindernis neme
door even af te stappen en een paar meter door het zand te lopen.
Na dit ongemak· passeert u 's~Gravenweg 327. Een boerderij uit cl
17e eeuw met dwars woongedeelte onder een rieten zadeldak. Momentet
in gebruik als Kinderboerderij.
Op nr 229. staat het herenhuis "Veldzigt". Dit voonnalige voorhuis:
gebouwd in 1807 en is het resterende voorhuis van de 17e eeuwse boerder
die in de zestiger jaren gesloopt is. Het smeedijzeren toegangshek herril1
nert hier nog aan.
Hier steekt u de Kanaalweg over om de route over de 's·Gravenwe
~~ vervolgen.
)
Links passeert u "De Dorschvlegel" om na verloop van tijd aan te kc
men bij het laatste monument aan de 's·Gravenweg: nr lOl, een boerder
met stal en opkamer, type hallehuis met dwars woonhuis. Gebouwd ij
1609. Na de restauratie in 1968 in gebruik als scoutcentrum.
Hier gaat u linksaf en steekt het Capelse Plein over. Rechtdoor ove
het fietspad langs de Algeraweg en slaat halverwege linksaf over een fiets
pad met 2 bruggen. Langs de fietsenstalling van Zwembad lIDe Blinkerttl ge
volgd door een stukje P.e. Boutensingel welke overgaat in de Da Costasin
gel. Rechtsaf de Slotlaan op. Rechts tussen de bomen bij de Rozenburch
zien we een piep~klein gebouwtje:
Het Dief· en Duitbuisje. Dit kleine 16e eeuwse bouwwerk deel
dienst als gevangenis van het voormalige slot. Er konden twee mensen ge
vangen gehouden worden. In het gebouw was een houten plafond, waar
boven duiven hun verblijf hadden. Dit is nog te zien aan de ronde vlieg
~"lten in de achtergevel.
)
Op de monumentendag is dit monument ook opengesteld voor he
publiek en exposeert de Historische Veregining Capelle aan den Ijssel daa
archeologische vondsten van het voormalige slot en recente vondsten ui
Capelle~ West.
U vervolgt uw route over de SlotIaan en slaat na de witte huizen aal
de Slotpoort linksaf de Dorpsstraat in.
Links tussen de bomen door ziet u de oude slotgrachten met het ei
landje. Hierop prijkte van 1612 tot 1798 Het Slot van Capelle met er om
heen een dubbele slotgracht.
U fietst verder over de Dorpsstraat, "Schielands Hooge Zeedijk", Cl
~~'a" passeert op nr. 3, aan uw linkerhand, "Het oude Raadhuis". Dit deftige he
~rl'ê~l

renhuis werd in het tweede kwart van de negentiende eeuw gebouwd voo,r
de heer Lans. Van 1909 tot 1966 heeft het dienst gedaan als raadhuis, ter
wijl van 1971 tot december 1980 de politie hier bureau hield.
Verderop ziet u links na het Doornboschplantsoen en het nieuwe ge
maal, boerderij "Hak", op nr. 31.
U fietst verder de dijk af en komt langs nr. 158, waar ooit het tweeqe
.
Capelse raadhuis was.
Even verder staat, op nr. 164 de "Van Capellenstichting". Oorsprorl
kelijk in 1898 gebouwd als "oude-mannenhuis", Na de restauratie van
1978~1980 is het in gebruik als muziekschool. Tijdens de monumenten~g
is de fraaie Regentenkamer opengesteld en is er een HVC-expos;' '. 'v~r
Touwslagerij Van Dam in de hal.
.
.
Links onderaan de dijk ziet u de "Dorpskerk". Ook dit prachtige m~~
nument is vrij toegankelijk op de open monumentendag en beslist een be
zoekje waard.
U gaat verder op de dijk en passeert de "Bovenschuur" op nr. 163.
Na het veerhuis op nr. 183. en het mooie boerderijtje op nr. 201 gaat de
Dorpsstraat over in de Groenedijk.
Na enige tijd passeert u rechts de "Dukdalf', ter nagedachtenis aan
de dood van Willem van Oranje in 1584. De in 1984 neergezette meerpaal
staat op één van de drie plaatsen waar de dijk in Capelle werd doorgesto
ken ten behoeve van Leidens Ontzet in 1574.
U fietst verder over de Groenedijk en komt weer op Nieuwerkerks
gebied. Groenedijk nr. 311 is Steenoven "De Olifant". Deze steenov€tn
maakte deel uit van een groter comlex van de steenbakkersfamilie Van
Lange. In 1917 moet deze steenplaats zijn gesloten. De zeer verval' -'-"~n
uit vermoedelijk begin vorige eeuw werd in 1973 gerestaureerd en besl.cmd
tot een landhuis.
Groenedijk nr. 259 is de uit 1657 gedateerde Hoeve IIMeerkoeten.
nestil. Deze naam is eerst in deze eeuw overgenomen van een verdwenel)
ander oud pand in deze buurtschap.
We beeindigen de route verderop aan de dijk waar de Steenovens
Klein-Hitland staan. Dit complex van vier open veldsteenovens dateert uit
de eerste helft van de vorige eeuw. De Stichting Behoud Steenovens Hit
land verkreeg recent subsidies van rijk, provincie en gemeente om Iloven
nummer I" te restaureren.
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