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Open Monumentendag Stichtse Vecht in aangepaste vorm!
Thema
2019: ‘Plekken van Plezier’
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Buitenplaats Doornburgh/Priorij, Diependaalsedijk 17
Zaterdag 12 september en zondag 13 september 10:00-16:00 uur.
Reservering verplicht via www.buitenplaatsdoornburgh.nl.
• Bezoek de priorij en de expositie (reserveren verplicht).
• Tuin vrij te
bezoeken.
Kerkplein,
diverse
activiteiten

Loenen aan de Vecht

- Houd 1,5 meter afstand!

Zie informatie per monument voor activiteiten en openingstijden.
Enkele monumenten zijn ook open
op zondag 15 september.
gedecoreerde Guntersteingrafkapel is uit 1718 en het Bätzorgel
Zie ook op. www.openmonumentendag.nl
is uit 1787.

Park van Kasteel Loenersloot, Rijksstraatweg 21
Zaterdag 12 september 8:00-20:00 uur; geen reservering nodig.
• Het kasteelpark uit 1800 in Engelse stijl is onlangs gerestaureerd
en is vrij te bezoeken.
Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
• De kerk is te bezichtigen.
• Bezoekers kunnen de toren in om het carillon te bekijken met
uitleg.
Sint
Nicolaaskerk, Kerkplein 1
• Orgelspel
in de kerk. 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
Zaterdag
12 september
Kerk met toren uit de 13e eeuw. Op de toren van de kerk zit een
Dorpskerk,
Kerkweg
19 is niet toegankelijk.
houten
zuidwijzer.
De toren
Zaterdag 14 september 10.00 – 16.00 uur
• Jubileumfeest
Dorpskerk
500 jaar.
Korenmolen
De Ruiter,
Nigtevechtseweg
24
• Rondleidingen in de kerk.
Zaterdag 12 september 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
• Bespeling van het Meere-orgel.
Deze korenmolen de is een achtkante stellingmolen uit 1735 (in
• Op het kerkplein diverse feestactiviteiten en voor de kinderen
1910
herbouwd na
brand). Sinds
de restauratie
in 1978 maalt
de
Oudhollandse
ambachten
en spelletjes
met limonade
en panmolen
weer graan.
nenkoeken.
• Informatiestand Historische Kring Maarssen met boeken over de
geschiedenis van Maarssen en mogelijkheid om lid te worden.

Maarssen

• Orgelspel en van 16.00-17:00 uur orgelconcert.
• Diverse lezingen over kerk en orgel en een videovertoning.

Tienhoven/Oud-Maarsseveen

Vreeland

Moluksekerk, Karel Doormanweg 148
Zaterdag 12 september 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
Molen
De TrouweSilo
Wachter
met
schutsluis,
Dwarsdijk
12
Het
kerkgebouw
uit 1954
is in
1967 in gebruik
genomen
door
Zaterdag 14 september
11.00 – 16.00 uur
Moluks-protestantse
kerkgenootschappen.
• De wipwatermolen en gerestaureerde sluis zijn te bezoeken.

Loenen aan de Vecht

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV),
(Historisch oorspronkelijke) Hervormde Kerk van Tienhoven,
Schepersweg 6E Breukelen
Laan van Niftarlake 62
Zaterdag 12 september 10:00-16:00 uur; geen reservering
Zaterdag 14 september 10.30 – 15.00 uur
nodig.
• Uitleg over de historie van het gebouw en het interieur.
In Orgelmuziek.
de archieven bevindt
600
(koffie enzich
thee
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via www.rhcvechtenvenen.nl)
gebied rond het jaar 1900.
• Achter het museum bevindt zich het wandel-startpunt voor het
Vredegoed- en het Zoddenpad.

Zaalkerkje van de Gereformeerde Gemeente, Kerkweg 14
NH – Kerk, Dorpsstraat 49
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
Zaterdag
11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
• De kerk12
is september
te bezichtigen.
• Kerk opengesteld en het Flentrop orgel wordt bespeeld.
• Buitenplaats
Dit jaar is de toren
helaas niet toegankelijk
vanwege corona.
Doornburgh/Priorij,
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van hetvan
Rietveld
Ensemble.
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Park en binnentuin
de priorij
zijn vrij te bezoeken.
• Uitleg over de muziekstukken en de instrumenten
Vechtstreek
Museum,
Diependaalsedijk 19b
(bij slecht weer
in de kerk).
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
• Tentoonstelling
‘Wind, water,Oud
wieken
Loenderveense
Poldermolen,
Overen
104werk” .
• Molenontdekkingstocht
voor kinderen
van 6-1011:00-16:00
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tocht
ga je knutselen,
geen
reservering
nodig. meel malen en ontdek je wat een molen
allemaal
kan. uit 1652 is gebouwd om de waterstand van de
Deze
poldermolen
Loenderveense polder op peil te kunnen houden.
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
Dienstregeling
op za
14 sept. 2019 9
1
2
3
Fort
Nieuwersluis,
Rijksstraatweg
Vertrek
Vechtstreekmuseum
10.00
12.00
14.00
Zondag 13 september 11:00-15:30 uur. Reserveren verplicht via:
Vertrek Oud Zuilen
11.00 13.00 15.00
www.natuurmonumenten.nl/monumenten/fort-nieuwersluis.
Aankomst Vechtstreekmuseum
12.00 14.00 16.00
Het Fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
• Oude
Tussen
11:00-15:30
uur elk kwartier
rondleidingen
gemaal
Bethunepolder,
Machinekade
19 (max. 6 pers.)

Nieuwersluis

Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
• Het gemaal is te bezichtigen en is een paar keer in werking.
• Kleine Fototentoonstelling.

Nieuwer ter Aa

Hervormde kerk Nieuwer ter Aa, Kerklaan 1
Fort Maarsseveen, Herenweg 3
Zaterdag 12 september 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
Recent
gerestaureerde kruiskerk met een houten
• Fort isgeheel
te bezichtigen
tongewelf. Prachtige (gerestaureerde) gebrandschilderde ramen
en rijkelijk versierd oxaal en orgel.

Oud-Zuilen
Breukelen
Slot Zuylen, Toernooiveld 1

Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur.
Kortrijkse
Molen,
Stationsweg
105
Café, tuin en
winkel
tot 17.00 uur
Zaterdag
12 september in
enkasteel
zondagen13tuin
september
10:30
• Gratis rondleidingen
elk half uur
van– 17:00
uur;
geen- 16.00
reservering
nodig.
11.30
uur (Duur
45 minuten).
Poldermolen,
wipmolen, uit 1674/1675.
• De hele dagtype
kinderactiviteiten,
zoals touwknopen, houtbewerken
• De
verzorgt
de rondleiding
en geeft informatie
enmolenaar
Oudhollandse
spelletjes
met Scoutinggroep
Zeeverkenners Johannes de Doper in de historische kasteeltuin.
Pauluskerk, Straatweg 37
Begraafplaats
Oud-Zuilen,
Groeneweg
Zaterdag
12 september
11:00-16:00
uur; geen reservering nodig.
ZaterdagKruiskerk
14 september
11.00 – 16.00 uur
(Pseudo)
uit 1908.
Onder meer
• •Expositie
van familiegraven
schilderijen. van de familie Van Tuyll van Serooskerken en graf van professor Donders, oprichter van het Ooglijdersgasthuis.
Pieterskerk en Guntersteinkapel, Straatweg 59
Zaterdag
september Dorpsstraat
10:30-16:00 uur;
Slotkapel12Oud-Zuilen,
10 geen reservering nodig.
De
oudste14
delen
van de13.00
kerk zijn
uit de
Zaterdag
september
– 16.00
uur15e eeuw, de rijk
• De kerk is te bezichtigen.
• Mooi pijporgel uit 1898.

Zoek de drukte niet
op en ga vooral te
Voormalig gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13
voet
Zaterdag 14 september 11.00
– 16.00of
uur op de fiets.
Breukelen

• Buitenplaats Boom en Bosch en de tuin zijn te bezichtigen.
Informatiestand Historische
KijkKring.
voor mooie routes op

Kerken aan de Straatweg,www.vvvstichtsevecht.nl
dorpskern Breukelen
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur of op
Opengestelde kerken. www.zichtopdevechtstreek.nl
• Johannes de Doperkerk, Straatweg 146.
• Pauluskerk, Straatweg 37.
• Pieterskerk, Straatweg 59.
Hele dag uitgebreid muziekprogramma met Koper Ensemble
Breukelen en diverse organisten op het Bätzorgel.
Kortrijkse Molen, Stationsweg 105
Zaterdag 14 september 10.00 – 16.00 uur
• Deze poldermolen van het type wipmolen uit 1674/75 langs de
A2 is te bezichtigen. Om 10.00 uur kunnen bezoekers de molenaar
helpen de molen op te starten.
Heilig Hartkerk, Breedstraat 3
Kasteel Nijenrode,
Straatweg
25 uur; geen reservering nodig.
Zaterdag
12 september
11:00-16:00
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11.00is–in16.00
uur
De
Heilig 14
Hartkerk
uit 1885
neogotische
stijl ontworpen
• Rondleidingen in het kasteel en tuin.
door
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Alfred
Tepe.
De
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is
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Bezichtiging van het kasteelpark.
vanwege corona.
kerk Silo,
Doormanweg
148
•Molukse
Orgelconcert
van Karel
14:00-16:00
uur.
Zaterdag 14 september 11.00 – 16.00 uur
• Kerkgebouw
is opengesteld
Dorpskerk,
Kerkweg
19
• Informatie
de Molukse
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thee)
Zaterdag
12 over
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11:00-16:00
uur;(koffie
geenen
reservering
nodig.
Laatgotische kerk is in 1519 gebouwd en de Romaanse toren
Regionaalvan
Historisch
Centrum
Vecht
en 12e
Venen,
Schepersweg
6E
gemaakt
tufstenen
dateert
uit de
eeuw.
Het Meere-orgel
Zaterdag 14 september van 11.00 -16.00 uur
uit 1790 wordt bespeeld.
• Op ieder uur rondleidingen in het depot waar u aan de hand van
bouwtekeningen, archiefstukken en foto’s meer te weten kunt koVechtstreek
Museum,
Diependaalsedijk
19b
men over de
monumenten
uit de streek.
Zaterdag 12 september 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
• Jubileumtentoonstelling “De Vecht-nieuwe parels blootgelegd”;
een
bijzonder beeld
van de Vecht
van Oud Zuilen tot Vreeland in
Theekoepel,
Zandpad
Breukelen
vroegere tijden.

Maarssen

Met de Fietsboot over de Vecht, Vertrek 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. LET OP:
vanwege RIVM-maatregelen maximaal 15 personen per vaart!
Dienstregeling zaterdag 12 september
Vertrek Vechtstreekmuseum
10:00 uur 12:00 uur 14:00 uur
Vertrek Oud Zuilen
11:00 uur 13:00 uur 15:00 uur
Aankomst Vechtstreekmuseum
12:00 uur 14:00 uur 16:00 uur

Nieuwer ter Aa

Dorpskerk, Kerklaan 1
Poldermolen Westbroek
en wipmolen
Buitenweg,
Zaterdag
14 september
11.00
– 16.00 uur
Op verzoek
van de
gemeente Stichtse Vecht
wordt
Open
Monumentendag
Nedereindsevaart 3
• Deze kerk uit 1475, een rijksmonument, is open voor bezichtiging
georganiseerd
door
de
Historische
Kringen
van
Breukelen,
Loenen
en Maarssen
Zaterdag 14 en zondag 15 september 10.00 – 17.00 uur
• Bezichtig de prachtige (recent gerestaureerde)
gebrandschilder• De molenaars geven
rondleidingen.
de
ramen.
www.historischekringbreukelen.nl www.hkloenen.nl www.historischekringmaarssen.nl

Zaterdag 14 september 11.00 - 18.00 uur
Maarsseveen,Historische
Herenweg Kring
3 Maarssen
•Fort
Informatiestand
Loenen.
12isen
13 september
van
-17:30
•Zaterdag
Kerktoren
tezondag
beklimmen;
aanmelden
bij10:30
de stand
vanuur;
de Historischereservering
Kring op het
Kerkplein.
geen
verplicht.
•Het
11.30
12.30
uur. orkest
‘KinderSymfonie
in de Vechtstreek’
speelt
fort-was
onderdeel
van
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Nu
is
o.l.v.
dirigent
Liesbeth
Meijlemans.
het
een
broedplaats
voor
kleinschalige culturele evenementen.
•• 13.00
- 15.00
uur. Koos
Poppentheater
speelt
voor
Zaterdag:
Fortroute
enKneus
foto expositie
van Anneke
van
Leersum.
- tot12:00-18:00
12 jaar - “Ridder
Rolandtheater
is bang‘Vort
voormet
spinnen”.
• kinderen
Zondag van
kleinschalig
het Fort’.
Kinderen kunnen geschminkt worden.
• 16.30 - 18.00 uur. Feestelijke afsluiting Open Monumentendag.

Tienhoven

NH-kerk, Dorpsstraat 49
Zaterdag
september
11.00 - 16.00
uur
Kerk van 14
Tienhoven
(voormalig
Hervormd),
Laan van Niftarlake 62
•Zaterdag
De kerk is
12geopen.
september 11:00-16:00 uur; geen reservering nodig.
•• Het
orgel wordt
bespeeld. het orgel wordt bespeeld.
Kerkgebouw
is opengesteld,
• Tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars.
•Molen
Expositie
‘Weerbaar
Water’en
over
de Nieuwe
Hollandse
De Trouwe
Wachter
stuwsluis,
Dwarsdijk
12 Waterlinie.

Zondag 13 september 10:30-16:30 uur; geen reservering nodig.
Korenmolen De Hoop, Dorpsstraat 106
Deze wipwatermolen uit 1932 was in functie als poldermolen ter
Zaterdag 14 en zondag 15 september 11.00 - 16.00 uur
van de door
Oostelijke
Binnenpolder. Enige molen ter wereld
•bemaling
Rondleidingen
de molen.
schutsluis.
•met
Opeen
beide
dagen kan men hier een heerlijke pannenkoek eten.

Oud Zuilen

Loenderveense Poldermolen, Oud Over 104
Zaterdag 14 en zondag 15 september 11.00 - 16.00 uur
• Deze poldermolen, een achtkante bovenkruier uit 1652, is open
Slot Zuylen, Tournooiveld 1
voor bezichtiging.
Zaterdag 12 september 11:00-16:00. Registratie verplicht bij
binnenkomst en reserveren (audio)tour aanbevolen via
www.slotzuylen.nl.
• Themarondleiding ‘Barones in Oorlogstijd’.
• Bezoekers ontvangen
hetRijksstraatweg
gratis magazine
Kasteelpark
Loenersloot,
21
‘Barones
Zaterdag
14inenOorlogstijd’
zondag 15. september 8.00 – 20.00 uur
• Het kasteelpark is gratis toegankelijk en dagelijks geopend.
Begraafplaats Oud-Zuilen, Groeneweg t.o. nr. 10
Zaterdag 12 en zondag 13 september 11:00-16:00 uur;
geen reservering nodig.
De begraafplaats was in 1782 één van eerste plekken in Nederland
•waar
Er isde
een
mooie
rondwandeling
’Vroeger
en nu’ wandeling)
te
doden
werden
begraven (De
buíten
de bebouwde
kom.
maken door het
Vreeland.
Vreeland vierde
Familiegraven
vanpittoreske
de familiedorp
Van Tuyll
van Serooskerken
en in 2015
het feit dat
het 750oprichter
jaar (1265)
geleden stadsrechten kreeg.
professor
Donders,
Ooglijdersgasthuis.

Loenersloot

Vreeland

Korenmolen
DeOud
Ruiter,
Nigtevechtseweg
24
Molencomplex
Zuilen
Buitenweg, Nedereindsevaart
2 en 3
Zaterdag 14 september 10.00 – 16.00 uur
Zaterdag 12 en zondag 13 september 11:00-16:00 uur;
• Deze achtkante korenmolen is gebouwd in 1911 als vervanger
geen
reservering
nodig.
van de
voorganger
die in 1910 is verbrand.
De molens Westbroek (1753) en de wipmolen Buitenweg (1830)
draaien samen. Vanwege de RIVM-maatregelen kunnen alleen
kinderen de molen van binnen bezoeken.

Feestelijke Afsluiting
Open Monumentendag
Gebruik2019
de website!

Op het Kerkplein van Loenen
van 16.30 - 18.00 uur
• Vanaf 16.30 uur feestelijk afsluiting van de dag

met muziek van OrVeO en een hapje en een
drankje.
• Uitreiking van de Bronzen Troffel voor de
mooiste restauratie van het afgelopen jaar in
Stichtse Vecht.
• Overhandiging eerste exemplaar van het nieuwe boek van Douwe Koen over de Hollandse
Waterlinie ‘Het Vechtplassengebied’ uit de
reeks Hollandse Waterlinie erfgoed.

In dit prachtige geïllustreerde boek beschrijft de
specialist en plaatsgenoot Douwe Koen de bijzondere geschiedenis van dit historisch militair erfgoed. Een geschiedenis die nog steeds zichtbaar is
ons landschap. Van de 85 kilometer Waterlinie ligt
28 kilometer in onze gemeente en is inmiddels een
prachtige keten van natuurgebieden en een tastbare oase van rust tussen de grote steden. Het boek is
Scan
de14QR-code
te koop op
september voor de speciale prijs van
€ 8,00 àuw
contant
bij de informatiestands van de Hismet
telefoon
torische Kringen Loenen, Breukelen en Maarssen.
ofvoor
ga€9,95
naar:
Daarna
op diverse locaties.
Zie voor verkooppunten:
www.weerbaarwater.nl

www.openmonumentendag.nl

