OPEN MONUMENTENDAG 2019
GEMEEMTE NIEUWKOOP
14/15 SEPTEMBER

Tachtig procent van alle Nederlandse gemeenten doet mee aan de Open Monumentendag. Ook Nieuwkoop is daarbij. In deze folder treft u een overzicht
aan van de monumenten en bijzondere gebouwen die dit jaar te bezoeken
zijn.

Thema

Elk jaar wordt door de landelijke organisatie een thema gekozen. Dit jaar
is het thema "Plekken van Plezier". Omdat café’s zeker in het verleden de
plekken waren om plezier te hebben zijn de café’s (en theehuizen, restaurants
etc.) in de gemeente uitgenodigd deel te nemen. U vindt de deelnemers in
deze flyer. Maar ook andere monumenten en bezienswaardigheden in onze
gemeente zijn opgenomen.
Op de pagina’s met de groene randen vindt u de locaties die u kunt
bezoeken. Op de pagina’s met de blauwe rand vindt u een opsomming van
de monumenten die er in onze gemeente zijn. Als u van de ene naar de andere activiteit rijdt, kijk dan goed om u heen om ook deze panden te ontdekken.
Open Monumentendag is één van de grootste Nederlandse culturele evenementen. In het hele land zetten tienduizenden vrijwilligers zich actief in voor
het behoud van hun monumenten.
In het weekend van 14 en 15 september 2019 zijn meer dan vierduizend
prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.
Het is de beste kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel
komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit.
De informatie vindt u ook terug op de website: www.omdnieuwkoop.nl. Daar
vindt u ook een uitgebreidere beschrijving van de diverse locaties.
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Langeraarseweg 37 Parola
Open za van 10.00 – 17.00. Sinds de ingebruikname van de nieuwe
school op 8 januari 1908 was het oude schoolgebouw met de inpandige woning van de bovenmeester het domicilie van de bestaande
verenigingen. Dat kon niet zo blijven. Er werden plannen gemaakt,
uitgewerkt op papier en op 17 april 1927 werd de eerste steen gelegd
voor een multifunctioneel verenigingsgebouw: een ‘patronaatsgebouw
‘ of parochiehuis. Het gebouw zou komen te staan tegenover de kerk.
De grond was in eigendom van de ‘kerk’ en verhuurd als tuinland. De
huurder protesteerde heftig tegen de voorgenomen plannen, vooral
omdat hij er zo’n succes had met zijn wortelen, een nieuwe teelt in het
veengebied. Natuurlĳk kwamen partijen in vrede tot een vergelĳk, de
bouw verliep voorspoedig.
In mei 1928 werd de grote aanwinst voor de parochie plechtig ingewijd
en onder bescherming gesteld van Sint Jozef. Het voormalig Parochie
huis is nu in gebruik als partycentrum. Er is een kleine expositie ingericht over de Café’s van vroeger in Langeraar. Dit waren (ook destijds)
de plekken waar men voor plezier naar toe ging.
Zondag is deze expositie in het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar
te zien..
Langeraarseweg 90 Rooms Katholieke Kerk Heilige Adrianus
Open: za 10.00 – 16.00 uur. Het kerkgebouw, ook wel de kathedraal van de
Rijnstreek of de Parel van de Veenstreek,
is door de 60 meter hoge toren van ver
te zien. De kerk kent vele unieke details.
Denk aan de laatbarokke houtsculpturen
van omstreeks 1750: de twaaf apostelen,
de Heilige Maria, de Heilige Adrianus en
Sint Jozef. Zij zijn gemaakt van peren- en
lindenhout. De huidige kerk is gebouwd
ter vervanging van de kerk uit 1842. De
bouw duurde minder dan een jaar. Deken
Chr. Bouman legde de eerste steen op 16
juli 1901 en op 22 mei 1902 wijdde Mgr.
Bottemanne, bisschop van Haarlem de kerk
in. De kerk is in de stijl van de neogotiek
gebouwd. Het gebouw staat bekend om de
geweldige akoestiek, de prachtige schilderingen, de apostelbeelden uit de oude kerk,
de piëta en kunstwerken als het doopvont en het oude hoogaltaar. Met
een lengte van 48 meter en een breedte van 28 meter biedt de ruimte
plaats aan zo’n 630 mensen. U kunt de kerk bezichtigen.
Op zaterdag is er in het centrum van Langeraar Braderie.

Nieuwkoop
•

•

•

Dorpsstraat 62 Eetcafé Het Vliegend Paard
Open za 10.00 - 17.00 uur zo 11.00 - 17.00 uur.
Het mooie authentieke pand bestaat al
vanaf de 16e eeuw. Heel vroeger betaalden
kunstschilders van de Haagse kunstschool
(die speciaal naar de Nieuwkoopse plassen
kwamen voor inspiratie) de overnachting
met een schilderwerk als er geen geld was.
Het pand heeft verschillende functies
gehad door de jaren: herberg, bruin cafe,
restaurant, discotheek en sinds 2003 weer
eetcafé. In 2013 tijdens een verbouwing
zijn in het interieur twee prachtige grote
muurschilderingen gezet door de Haagsche
kunstschilder Geer Huybers: “De Punt” uit De Meije en “Huize Augustinus” in Nieuwkoop.Aan het terras ligt een prachtig stukje verscholen
wandelgebied waar u uitkijkt over het plassengebied én er is een
aanlegsteiger voor uw boot. Kortom, een speciale plek in het centrum
van Nieuwkoop en de moeite waard om een heerlijk broodje te komen
eten of een vers kopje koffie met een huisgemaakt appeltaartje te nuttigen. Of gewoon een kijkje te nemen. U bent van harte welkom om dit
weekend -buiten de kaart- te genieten van diverse speciale gerechten
(tegen betaling). Wie “Jeu de Boules” wil spelen kan terecht achter op
het eiland. De ballen zijn gratis te leen.
Dorpsstraat 131 Remonstrantse kerk
Open: za 11.00 – 15.00 uur; zo kerkdienst van 11.00 – 12.30 uur.
Op 1 april 1822 werd de eerste steen gelegd door
de zoon van de dominee. De dochter hield een
plechtige rede. In datzelfde jaar werd de kerk in
gebruik genomen.In 1922 werd electriciteit aangelegd en in 1951 vond een grondige restauratie
plaats. In de kerk exposeert fotograaf Hans van
Egdom. Onderwerp is Rituelen.
Dorpsstraat 133/135 Kosterij
Open za: 09.30 tot 14.00 uur
In het jaar 1828 werd aan de Dorpsstraat – toen waarschijnlijk een
modderig veenpad - te Nieuwkoop een huisje gebouwd; links vóór de
Remonstrantse Kerk. Het gebouw, opgetrokken uit gele ijsselsteentjes,
werd de woning van de koster van de kerk. Er woonden echter permanent twee gezinnen in. Het toilet was een huisje achter in de tuin.
Het dubbele woonhuis heeft bijna 150 jaar dienst gedaan. In plm. 1976
hing de gemeente een bordje met ’Onbewoonbaar Verklaarde Woning’
aan de voorgevel van het huis. De bewoners moesten vertrekken en
het pand zou worden verkocht, om plaats te maken voor een moderne
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garage. Enkele inwoners van Nieuwkoop ging deze ontwikkeling zeer
na aan het hart. Zij besloten een stichting in het leven te roepen, om
het huis te behouden. Op 25 januari 1978 ondertekenden de leden
van de stichting de akte bij notaris Bergsma. De kosterswoning heette
voortaan De Kosterij.
Reghthuysplein 1 Reghthuys
Open: za 10.00 – 16.00 uur; zo 13.00 – 16.00 uur.
U kunt het pand bezichtigen, teven is er op beide dagen de expositie
‘Gestaalde herinnering en gelaagd acryl’ te bezoeken. De exposanten
zijn Sophia de Vries met stalen objecten en Frea Lenger met acrylschilderijen.
Reghthuysplein
Tijdens het Torenschuddersfeest, wat op zaterdag op het plein gehouden wordt is er van
14.00 – 15.15 uur de “Party van de Prins”,
een initiatief van de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie. Optredens van Challenge Dance and
Percussion, zangers en rapster Mikky Zomerdijk
en de Trompetter van de Prins die het programma zal verzorgen voor de allerkleinsten.
Reghthuysplein 13 Toren van het voormalige Hoge Huis.
Open: geen informatie ontvangen.
De toren van het voormalige ‘Huis Nieuwkoop’ dateert uit 1627. Het is
een slank bakstenen bouwwerk met sobere romp waarop een balustrade is aangebracht.Vanaf de toren heeft u een adembenemend uitzicht
over de Nieuwkoopse Plassen. Maar dat is nog niet alles; bij helder
weer zijn de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam, de Dom van Utrecht
en ook de Zwaan in Rotterdam te zien. Op de eerste verdieping van de
toren is de wereldwinkel gevestigd.
Reghthuysplein 18 Rijksmonument. Nederlands Hervormde kerk
Open za van 10.00 tot 17.00 uur.
Enkelvoudige zaalkerk met driezijdige sluiting en een houten klokkentorentje boven de
westgevel. Het bouwwerk dateert uit 1821
en beschikt over spitsboogvensters met
daartussen afgeschuinde steunberen. Het
interieur heeft een tongewelf met trekbalken,
een preekstoel, een diakenkist en een eenklaviersorgel uit de 18de eeuw. In de kerk
zijn er zaterdag orgelbespelingen.
Zuideinde 29 Café Watersport
Open za 10.00 - 17.00 uur, zo 10.00 - 17.00 uur
Het hotel / café / botenverhuur Watersport is in 1930 opgericht door
Heintje Tijsterman.Het hotel was bedoeld voor sportvissers die uit het
hele land kwamen om in Nieuwkoop te komen vissen.
In 1957 nam Gilles van ‘t Klooster de zaak over en maakte er een pen-
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sion van. Met de komst van de auto was het hotel niet meer zo in trek.
De vissers gingen ‘s avonds weer naar huis. In de vorm van pension
is het nog jaren door de sportvissers gebruikt. Men at dan met de pot
mee. In 1970 werd met het pension gestopt en werd hotel / café Watersport alleen nog als café en botenverhuur voortgezet.
In 1978 ging het café over van vader naar zoon.
Binnen hangen veel schilderijen van Toon Koster, vooral bekend vanwege zijn landschappen met dramatische luchten. U bent van harte
welkom om een kijkje te nemen!
Zuideinde 107 Museum Kom d’r in
Open: za van 10.00 – 16.00 uur; zo 10.00-16.00 uur.
Het huidige pand is rond 1970 als smederij gebouwd door Dirk van der
Laan. Daarvoor was er rond 1877 al een smederij gevestigd met drie
vuren op een oppervlakte van 6,75 bij 5,34 mtr, later uitgebreid tot vijf
vuren en een oppervlakte van 60 m2. Eind jaren 80 zoekt Dirk van der
Laan een opvolger en in 1996 wordt Fred Senne de trotse eigenaar
van de smederij. Na zijn plotselinge overlijden is de smederij overgenomen door Rein Tupker. Het bedrijf is verhuisd naar Soest waar het als
“Van der Laan gereedschappen” nog steeds bestaat.
In het museum ziet u ondermeer een oude Daf 55, een vintage
Bruynzeelkeuken, een bakkerskar, een ladenkast met verfpigmenten,
schoenmakersleesten, wanden met gereedschap en oude schaatsen.
Voor de deur staat de museumkar war ook veel authentieke zaken in
zitten. In het museum is elke maand een lezing over een interessant
onderwerp. De eigenaar leidt u graag rond!

Nieuwveen
•

•

•

Kerkstraat 31 Oudheidkamer
Open: za 12.00 – 16.00 uur; zo 12.00 – 16.00 uur.
De expositie “Van Brug tot Brug” is tijdens de Open Monumentendagen
te bezoeken. Naast de eigen expositie is een kleine expositie ingericht
over de Café’s van vroeger in Nieuwveen, Noordeinde en Zevenhoven.
Dit waren (ook destijds) de plekken waar men voor plezier naar toe
ging.
Kerkstraat 45 Ontmoetingskerk
Open: za 12.00 – 16.00 uur, zo 12.00 – 16.00 uur.
Aan de rand van Nieuwveen en door de ringvaart
en de Kerkstraat begrensde kerk uit 1831 met een
begraafplaats. De toren werd in 1929 ingrijpend
verbeterd en kreeg daardoor de huidige vorm.
Het tweeklaviers orgel is gemaakt in 1858 door H.
Knipscheer. Het instrument heeft tien registers en
een vrij pedaal. Het pedaal is een moderne uitbreiding uit 1968 en valt niet onder de bescherming Rijksmonument.
Nieuwveens Jaagpad 14 Huis ten Drecht
Open za 10.00 – 17.00 uur
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Karakteristieke voormalige dienstwoning
van de hoofdsluiswachter uit 1913. De woning is gebouwd op fundamenten van een
ouder gebouw, waarvan naar alle waarschijnlijkheid een driehoekige gevelsteen
(timpaan) is gebruikt in de zuidgevel: `Huis
ten Drecht´, genoemd naar het riviertje De
Drecht waar het huis op uit kijkt.
De eigenaar geeft u graag toelichting bij
het huis. In de tuin is het schildersatelier
`Jaagpadkunst` van Hedi Hegeman geopend.
Let op! Goed bereikbaar per fiets en voor
wandelaars. Fietsen neerzetten op de aflopende oprit van grint. Parkeren van een auto niet mogelijk.

Noordeinde
•

Noordeinde 26 H Johannes Geboortekerk
Open za 12.00 – 16.00 uur, zo 12.00 – 16.00 uur.
Deze kerk is in 1936 gebouwd. Het is een sober gebouw met een begraafplaats, een stilte tuin en een Lourdesgrot.
Begraafplaats: Deze ligt achter de kerk
en is toegankelijk via een hek met invloeden van de Jugend-stil architectuur met
in de boog boven de entree de woorden:
MIHI HERI ET TIBI HODIE. Dit betekent
‘Gisteren en vandaag’.
Stiltetuin: De R.K. parochie Heilige
Johannes Geboorte beoogt met de Stiltetuin Zevenhoven een plek te creëren
waar mensen tot rust kunnen komen en
iets kunnen proeven van het mysterie van de schepping. Waar mensen
ook buiten de kerk, op een tijdstip dat het hen uitkomt, de concentratie
kunnen vinden om na te denken over levensvragen en geloofsinspiratie
kunnen opdoen.
Lourdesgrot: De grot is in 1913 gebouwd en trekt veel bezoekers, zowel
kerkhofbezoekers als toevallige passanten. Rond 15 augustus is er elk
jaar een openluchtmis ter gelegenheid van Maria tenhemelopneming.
Bij het 100-jarig bestaan is een website gestart waar informatie van heel
veel Lourdesgrotten in Nederland verzameld wordt: www.lourdesgrotten.
nl. In de kerk wordt een herhaling getoond van de TV uitzending ‘Roderick Zoekt Licht: Lourdes in Zuid-Holland’ over de Loudesgrot achter de
kerk.

Noordse Dorp
•
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Noordse Dorpsweg 2, Het Plashuis
Open za van 10.00 - 18.00 uur

Op de plek van een eerdere boerderij is door de heer B. Leroy in 1932
het Plashuis gebouwd als een Hotel - Restaurant voor leden (zie foto’s
onderaan). Hij bezat toen ongeveer de helft van de plas en kreeg door
steeds stukjes over te nemen vrijwel de hele plas in eigendom. In 1956
overleed de heer Leroy en werd het Plashuis overgenomen door de
leden. Dit is tot eind 60-er jaren zo gebleven. In 2006 is hier voor het
eerst Jazz aan de Plazz gehouden. De huidige eigenaar wil het pand
voor nu en in de toekomst behouden voor de sportvisserij en speciaal
voor de karpervisserij.
Het sportviscentrum doet mee aan de “Kroegentocht” op zaterdag 14
september en is. Zondag is het centrum niet te bezoeken in verband
met een besloten feest.

Ter Aar
•

Westkanaalweg 118 Cultuur Historisch Museum Ter Aar
Open: za en zo 14.00 - 16.00 uur.
In het museum historische informatie
over Ter Aar en historische gebruiksvoorwerpen en ambachtelijke
werktuigen, die gebruikt werden bij
de ontwikkeling van de tuinbouw, de
inleggerijen en de conservenin-dustrie. Ook de Ter Aarse groenteveiling,
waarvan de veilingklok zich in de
bovenzaal van het museum bevindt,
komen uitgebreid aan de orde. Ook
is er een kleine tijdelijke expositie
over Cafés van vroeger.

Woerdense Verlaat
•

•

Leeuwerikstraat 4 Café Bea
Open: za van 12.00 - 17.00 uur
Ons café bevindt zich in een van oorsprong Verenigingsgebouw. Vroeger zaten hier allerlei verenigingen in. Onder andere een toneel vereniging en een turnvereniging. Maar ook werd er gezongen en tafeltennis
gespeeld. In de gymzaal is nog steeds een podium te vinden, maar
helaas word deze niet meer gebruikt.
We gaan foto’s en filmpjes vertonen over het gebouw van vroeger,
zodat u een indruk kunt krijgen van hoe het gebouw vroeger gebruikt
werd en wat er allemaal gedaan werd. Ook nodigen we mensen uit om
wat daarover te vertellen.
Uitweg 23 Noorderlicht
Open: za 11.00 - 16.00 uur, zo van 11.00 - 16.00 uur.
Jachthuis Het Noorderlicht is in 1912 gebouwd in opdracht van Jonkheer Boreel de Mauregnault. In 1921 ging het eigendom over naar de
vereniging Het Noorderlicht, een club van gefortuneerde heren, die hier
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plezier beleefden aan de jacht. In 1939
werd de vereniging opgeheven en het
jachthuis particulier verkocht. In 2008
is het in bezit gekomen van de huidige eigenaar. Voorheen behoorde een
aanzienlijk deel van de Nieuwkoopse
plassen, circa 250 ha, tot het jacht- en
visgebied van het huis. In de loop der
jaren werden vele gasten ontvangen om
deel te nemen aan de jacht (op voornamelijk eenden) en visserij op de plassen.
De buit werd daarna gevierd met feestelijke diners. Het jachthuis valt op in zijn
omgeving, omdat het enigszins koloniaal aandoet. Sinds de bouw is
het een aantal keer verbouwd. Zo is er al in 1917 een extra verdieping
op de keuken geplaatst. De serre werd vergroot en in de jaren 50 is
een deel van het balkon opgeofferd voor een luxe badkamer. Het huis
wordt door de huidige eigenaar bewoond, Inmiddels is de fundering
hersteld en wordt het huis gerestaureerd. Op het het erf staat ook de
voormalige christelijke school uit 1906. De school is tot circa 1950 in
gebruik geweest en verkeert op dit moment in zeer slechte staat. Ook
dit pand wordt in de komende jaren gerestaureerd. De eigenaar nodigt
u uit om langs te komen en een kopje koffie of thee te gebruiken. U
kunt het erf en delen van het huis bezoeken. Het erf is kindvriendelijk
(zandbak; trampoline) maar slechts een klein deel is omheind. Het
erf grenst rondom aan sloten en heeft een vijver. Pas daarom op uw
kinderen!
Er is langs de Uitweg beperkt mogelijkheid om te parkeren en op het
erf zelf is geen parkeermogelijkheid. Kom dus liever op de fiets. Het
erf is voorzien van grind; houdt daar rekening mee met rolstoelen en
kinderwagens.
Westveense kade 6a Rijksmonument. Wipwatermolen.
Open za van 10.00 tot 17.00 uur.
Met de auto bereikbaar via Uitweg 18, 3652 LP Woerdense Verlaat.
Om 10:00 wordt de molen op de wind gezet. Daarbij kunt u helpen. De
hele dag is de draaiende molen te bezichtigen. Bij voldoende wind en
water gaat de molen ook water vanuit de polder de Kromme Mijdrecht
in pompen. Om 16:00 is het tijd om de zeilen te klampen (oprollen) en
de molen op het zuidwesten storm-zeker vast te zetten. Ook daarbij
kunt u helpen als u zin heeft.

Zevenhoven
•
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Dorpsstraat 12 Dorpskerk
Open: za 10.00 – 17.00 uur; zo 12.00 – 15.30 uur
Op de plaats van de huidige kerk, stond vermoedelijk al in 1290 een
eigen kerkgebouw of kapel voor het dorp.

•

•

•

•

Die kerk is één of meerdere keren vervangen. De oudste afbeelding is
een tekening uit de 17e eeuw van J. Beestraten.
In 1835 is er een plan geweest om de kerk te slopen en door een nieuwe kerk te vervangen. Het is niet zeker of dat ook gebeurd is. Wel staat
beschreven dat in 1837 het kerkgebouw vernieuwd is en verfraaid. De
toren is toen blijven staan en is in 1937 door de burgerlijke gemeente
vervangen. In 2017 is de kerk door de Protestantse Kerk Zevenhoven
volledig gerestaureerd en uitgebreid en heeft de naam “Dorpskerk”
gekregen. Rond het oudste deel van de kerk ligt een begraafplaats.
Hogedijk 26, Jonkermolen
Open za 10.00 - 17.00 uur, zo 10.00 - 17.00 uur.
De molen is gebouwd in 1797 en maakte deel
uit van de Jonkermolengang. Een van de vier
molengangen die de Zevenhovense plassen
moesten droogleggen. Elke molengang bestond
uit twee vijzel molens; zo werd het hoogteverschil overbrugd. In de zomer van 1926 werd de
molen overbodig. De molen werd verkocht aan
de toenmalige molenaar. Deze verbouwde het tot woonhuis. Na zijn
dood ging de molen over naar zijn zoon, die er tot 2014 heeft gewoond.
De huidige eigenaar is bezig de molenstomp te verbouwen tot woonhuis. Hij nodigt u uit om de woning in aanbouw te bezoeken.
Sportlaan 2 Sporthal De Vlijt
De sporthal staat al 35 jaar in één van de kleinste kernen van de
gemeente Nieuwkoop. Het pand ziet er nog prachtig uit en leeft van
binnen. Deze plek van plezier biedt regelmatig onderdak aan sporters,
feestgangers en ander soort vermaak, met vele leuke verhalen.
Stationsweg 15, Witte Kerkje
Open: za 11.00 - 16.00 uur; zo 11.00 - 16.00 uur
Gereformeerde kerk uit 1909, gebouwd in plaats van een houten noodkerk.
Het kerkje is opgetrokken in baksteen in kruisverband met een zadeldak
dat haaks op de weg staat. Het dak aan de westzijde is bedekt met Tuile
du Nord-pannen en het dak aan de oostzijde is gedekt met gesmoorde
Hollandse pannen. Van 1966 tot 1968 is een ingrijpende restauratie doorgevoerd. Door het recente samengaan van de protestante kerken werd
de Witte kerk overbodig. De nieuwe eigenaar heeft het pand als woning
ingericht. De kerk, is onder begeleiding toegankelijk en te bezichtigen. Aan
de hand van originele documenten (waaronder van Koning Willem III),
archiefmateriaal, foto’s en leuke anekdotes komt de historie van de kerk tot
leven. Bij de verbouwing van de kerk naar woonruimte is zoveel mogelijk
behouden gebleven, o.a. het kerkorgel, of hergebruikt.
Sinds voorjaar 2019 is er een gastvrij en mooi terras. Hier kunt u (tegen
betaling) genieten van o.a. ijs, (h)eerlijke koffie en thee, huisgemaakt gebak
en kleine lunchgerechten.
Zevenhovenonwheels
Motorevenement, voor info zie: https://zevenhovenonwheels.nl.
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Overige monumentale en bijzondere gebouwen in de
gemeente. Let op!! NIET te bezoeken!
De Meije
•

Meije 190 Watertoren, in de volksmond “Pietje Potlood”. De toren is
gebouwd in 1931 en is een ontwerp van de architecten Posthumus
Meyjes en Van der Linden.

Korteraar
•
•
•

Hogedijk 8a Poldergemaal, monument van bedrijf en techniek, het
oudste gedeelte stamt uit 1894.
Korteraarseweg 1 Min of meer op een eilandje gelegen karakteristieke
boerderij uit ca. 1850 met gietijzeren hekken.
Korteraarseweg 3 Karakteristieke boerderij uit ca 1850

Langeraar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langeraarseweg 120 Dorpsboerderij uit 1885.
Langeraarseweg 144 Karnmolen (buiten gebruik) uit de 18e eeuw.
Langeraarseweg 200 1-Laags woonhuis (bouwjaar 1890-1900)
Langeraarseweg 264 Boerderij uit de 18e eeuw.
Langeraarseweg 73 Boerderij, nu in gebruik als woonhuis.
Langeraarseweg 82 Voormalig rustoord, in gebruik als appartementencomplex.
Langeraarseweg nabij 90 Toegangshek tot de R.K.-begraafplaats.
Langeraarseweg 9 Markant liggend woonhuis representatief voor de
bouwperiode ca. 1910.
Smidskade 5-6 Gerestaureerde boerderij uit 1890.

Nieuwkoop
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorpsstraat 119 Rijksmonument. De ballenbakkerij van Bots.
Dorpsstraat 121 Rijksmonument. De winkel van Bots.
Dorpsstraat 137 Rijksmonument. Huis uit het begin van de 19e eeuw,
zonder verdieping en met pannen schilddak.
Dorpsstraat 37/35 Rijksmonument. Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
en pastorie.
Dorpsstraat 75 Rijksmonument. De Hollandse Leeuw.
Noordenseweg 38 Rijksmonument. De Rietpol.
Reghthuysplein nabij nr. 18 Rijksmonument. Houten ophaalbrug.
Ziendeweg 8A Rijksmonument. Molenrestant.

Nieuwveen
•
•
•
•
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Dorpsstraat 13 en 15 Huize “Sassenoord” met daarachter gelegen
beeldentuin is gebouwd in 1848 als pastorie voor de Nederlandse Hervormde gemeente in Nieuwveen.
A.H. Kooistrastraat 136-138. Twee woonhuizen gebouwd in 1937 onder
invloed van de Amsterdamse- en Delftse School-architectuur.
A.H. Kooistrastraat 140 Voormalig gemeentehuis met garage gebouwd
in 1937 onder invloed van de Amsterdamse- en Delftse School-architectuur.
A.H. Kooistrastraat 144-146 Voormalig woning gemeentesecretaris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

annex postkantoor/ woonhuis, gebouwd circa 1870.
A.H. Kooistrastraat 21 Voormalige boerderij, thans woonhuis, genaamd
“De Verwondering”, met aan de linkerzijgevel aangebouwd zomerhuis,
gebouwd volgens een gevelsteen in 1817.
A.H. Kooistrastraat 31 Woonhuis/dokterspraktijk gebouwd in het eerste
kwart van de 19de eeuw.
A.H. Kooistrastraat 33 en 35 Voormalige dokterspraktijk en apotheek.
bij Blokland 43 (boom) Een beuken die de toegang markeert naar de
gesloopte boerderij “DE LENTE”.
Blokland 28 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd
“KAZAN” die gebouwd is in het derde kwart van de 19de eeuw.
Blokland 41 Vrijstaande boerderij genaamd “DRIESPRONG” uit de18de eeuw. Voor het pand staan drie beschermenswaardige bomen.
Blokland 52 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd
“ODESSA” met een zomerhuis gebouwd in 1938.
Blokland 56 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd
“RIGA” die gebouwd is in het midden van de 19de eeuw.
Dorpsstraat 38 Woonhuis met achtergelegen schuur uit circa 1905.
Dorpsstraat 41 De Pastorie behorend bij de Rooms Katholieke kerk.
Dorpsstraat 43 Rooms Katholieke kerk in Neogotische stijl waarvan de
kerk in 1867 werd gebouwd naar een ontwerp van Theo Asselaar te
Amsterdam en de toren in 1886 naar een ontwerp van architect
E. Margry te Rotterdam.
Hogendijk 1 Boerderij genaamd de Sint Nicolaas Hoeve vernoemd
naar de patroon van de R.K. Kerk die van ouds “Sint Nicolaas” was.
Geerweg, Kattenbrug. In het midden van de 18de eeuw wordt een
oversteekplaats genoemd aan het einde van de Oude Nieuwveenseweg. De huidige brug dateert uit 1995 en is een kopie van de beweegbare brug daarvoor.
Kerkstraat 2 Gereformeerde kerk uit 1895.
Muggenlaan 10 Winkel-woonhuis, thans woonhuis.
Nieuwveens Jaagpad 20 Voormalige boerderij met aangebouwd zomerhuis, gebouwd in de eerste kwart van de 19de eeuw.
Oude Nieuwveenseweg 111/113 Voormalige graanmaalderij, thans in
gebruik als kantoorpand. Het pand is gebouwd door de coöperatieve
vereniging “Ons Belang”.
Oude Nieuwveenseweg 20 Gedeeltelijk onderkelderd woonhuis, gebouwd 1905-1910 .
Oude Nieuwveenseweg 52 Onderkelderd woonhuis dat behoorde bij
een boerderij en die in 2001 geheel verbouwd is.
Oude Nieuwveenseweg 70 Boerderij van het Zuid Hollandse type met
een zomerhuis en houten boenhok uit 1867 en de achterliggende stal
uit 1927.
W.P. Speelmanweg 39A Voormalig stationsgebouw/ woonhuis aan de
vroegere spoorlijn tussen Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen, Nieuwveen, Uithoorn en Amsterdam.
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Noorden
•
•
•

Simon van Capelweg 28/30 Rijksmonument. Visserswoning of boerderij, wellicht uit de 17e eeuw.
Voorweg 5 Rijksmonument. Boerderij uit het begin van de 19e eeuw.
Een stroomlaag in de zijgevel.
Voorweg 71 Café “De Noordse Plassen” met woonhuis. Het pand is in
1923 gebouwd in traditionele bouwstijl.

Noordse Dorp
•

Noordse Dorpsweg 4 Rijksmonument. Nederlands Hervormde kerk.

•

Schilkerweg 1 Stationsgebouw Papenveer uit ca. 1918, in gebruik als
woonhuis.
Sluispad Handbediende sluis uit 1898.

Papenveer
•

Ter Aar
•
•
•
•
•
•

Aardamseweg 20. Een laag pand met zadeldak, grotendeels met riet
gedekt.
Aardamseweg 3. Rijksmonument. Ned. Hervormde Kerk.
Aardamseweg 43, 45 en 47. Drie veenderswoningen uit de tweede
helft van de 19e eeuw.
Aardamseweg bij 73. Sluisje uit 1913.
Kerkweg 5. School uit ca. 1900, thans in gebruik als woonhuis.
Oostkanaalkade 2. Oostkanaalkade 2. Gereformeerde kerk, dateert uit
1912.

Zevenhoven
•
•
•
•
•
•

•

Dorpsstraat 11. Pastorie, behorende bij de tegenover gelegen N.H.kerk, gebouwd in 1915
Dorpsstraat 14 en 16. Vrijstaande woning uit 1879 is gebouwd in de
tuin staat een beschermenswaardige beukenboom.
Kade 15. Voorhuis van de vrijstaande boerderij “De Eensgezindheid”.
uit 1915.
Stationsweg 7. Woonhuis gebouwd in 1905-1910
Zuideinde 11. Boerderij met de naam “WILNA” en een naastgelegen
bakstenen schuur gebouwd in het einde van de 19de eeuw.
Zuideinde 24. Woonhuis gebouwd in het eerste kwart van de 20ste
eeuw onder invloed van het Eclecticisme en bestaande uit begane
grond en zolderverdieping met een zadeldak gedekt met gesmoorde
opnieuw verbeterde Hollandse pannen.
Zuideinde/Molenweg. Houten elektriciteit palen aan het Zuideinde en
de Molenweg die het tracé markeren waarlangs de elektriciteitsvoorziening werd verzorgd.

Comité Open Monumentendagen Nieuwkoop wenst u veel plezier !!

Zie ook onze website www.omdnieuwkoop.nl
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