
1.  Kapiteinswoning, Cortgene 3

Deze voormalige kapiteinswoning is ge-
bouwd rond 1850. De grote scheepswer-
ven in Alblasserdam hadden een kapitein 
in dienst, die adviseerde over de masten 

en tuigage. Kapitein F.W.E. Schuchard, in 
dienst bij de werf van Cornelis Smit woon-
de hier. Na zijn pensionering stichtte hij 
een zeevaartschool achter zijn huis. Deze 
school, die later dienst deed als Christe-
lijke ULO-school is gesloopt. Het pand 
heeft ook dienst gedaan als woning van 
het hoofd van de school, burgemees-
terswoning en als huisvesting van enkele 
gemeentelijke diensten. Thans zijn hier de 
Historische Vereniging West-Alblasser-
waard en de Wereldwinkel gehuisvest. Tij-
dens de Open Monumentendag is er een 
fototentoonstelling. 

Tijdens de Open monumentendag is het 
gebouw te bezichtigen

2. Ambachtsheerlijkheidhuis,
Cortgene 9

Deze route voert u langs een aantal monumentale gebouwen in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. In de beschrijving vindt u 
wat gegevens over deze gebouwen. Het is echter maar een kleine selectie van de vele monumentale panden langs de route.
Enkele gebouwen zijn op de Open Monumentendag tussen 10 en 16 uur te bezichtigen. In de beschrijving staat bij het monu-
ment of het te bezoeken is. Ook is het “Open Monument” te herkennen aan de Open Monumentendag vlag, die daar uithangt. 
De route is 15 km lang.

Routebeschrijving
U volgt de dijk richting Nieuw-Lekkerland. (Cortgene – Oost-Kinderdijk –West-Kinderdijk – Molenstraat – Lekdijk).
In Nieuw-Lekkerland slaat u rechtsaf de Dorpslaan in, deze volgt u tot aan de Tiendweg (fietspad) hier slaat u rechtsaf.
Als dit fietspad de Middelweg kruist slaat u linksaf. Over de “Voetstapbrug” en de Kerkweg richting de “Kortlandse Kade”. 
Hier gaat u over de brug (N.B. de Kortlandse brug is afgesloten!). Links aanhouden zodat u in de Mesdaglaan komt.
Hierna links afslaan, Rembrandtlaan en Vondellaan  volgen tot aan de Randweg. Hier even rechts afslaan om de boerderij
aan de Randweg te bezoeken. Vervolgens weer iets terug langs de Randweg dan rechts afslaan en door de Seniorstraat
en de Meursingstraat naar de Kerkstraat. Door de Kerkstraat komt u weer bij uw beginpunt.

U volgt de dijk richting Nieuw-Lekkerland. (Cortgene – Oost-Kinderdijk –West-Kinderdijk – Molenstraat – Lekdijk).

Gebouwd in1935/36 onder architec-
tuur van architect Plooy als vervanger 
van de er naast staande oude kerk wel-
ke scheef gezakt was.
De uitbouwen zijn van latere datum.
Tijdens de Open monumentendag kunt 
u de kerk bezichtigen er is ook een klei-
ne expositie over de kerk.

18. Kortlandse Molen, Kortland 36

Deze molen is in 1890 gebouwd ter 
vervanging van een eerdere wipmo-
len. Het is een ronde stenen molen, 
waarvan het onderste deel cilindrisch 
is opgemetseld met daarop een co-
nisch gemetseld deel. Deze bijzondere 
vorm komt elders nauwelijks voor. De 
Kortlandse Molen heeft een scheprad 
buiten de molen, waarmee tot 1953 de 
polder op windkracht is bemalen. Tij-
dens de Open monumentendag is de 
molenaar aanwezig om over de molen 
te vertellen.

19. Boerderij, Randweg 116
Deze boerderij is in 1940 in het kader 
van de wederopbouw gebouwd ter ver-

vanging van een door oorlogsgeweld 
vernielde boerderij elders in de ge-
meente. Hij is gebouwd in de stijl van 
de Delftse school en heeft nog veel tra-
ditionele details. In de voorgevel zit een 
wederopbouwsteentje met het jaartal.
Tijdens de Open monumentendag is de 
boerderij te bezichtigen 

20. Oude Toren

Deze toren is het enige restant van een 
kruiskerk uit 1475. Het was een grote 
kerk van wel 52 meter lang. In 1575 
werd de kerk door rondtrekkende 
Spaanse soldaten in brand gestoken. 
Alleen de toren bleef staan. In 1612 
werd een nieuwe kerk gebouwd. In 
1854 werd deze kerk afgebroken en 
werd elders een nieuwe kerk gebouwd. 
Achter de toren bevinden zich de Al-
gemene Begraafplaats met enkele oor-
logsgraven.

Tijdens is de Open Monumentendag is 
de toren te bezichtigen (alleen begane 
grond). Ook is er gratis een folder over 
de geschiedenis en een tekening van 
de toren beschikbaar.

21. Waterboerderij 

Kerkstraat 175 is de enige overgeble-
ven waterboerderij in Alblasserdam. 
De boerderij stamt uit de 17e eeuw en 
heeft een authentieke voorgevel, ra-
men met roeden en luiken. Duidelijk 
is hier de waterkamer te zien door de 
hoog geplaatste deur en ramen. De 
vloer van deze kamer ligt hoger, zodat 
bij overstroming de kamer droog bleef. 

22. Rug-aan-rug woningen

Enig overgebleven rijtje woningen van 
dit type. Zij worden aan beide zijden be-
woond. Zij zijn in 1852-1853 gebouwd 
als arbeiders woningen. Enkele jaren 
geleden is het complex gerestaureerd 
en omgebouwd tot starters woningen.

23. Dam

U volgt de dijk richting Nieuw-Lekkerland. (Cortgene – Oost-Kinderdijk –West-Kinderdijk – Molenstraat – Lekdijk).

Fietsroute door Alblasserdam 
en Nieuw-Lekkerland  

10 september 2011

Route
Ga door op de Dorpslaan tot aan 
de Tiendweg (fietspad) hier slaat u 
rechtsaf. Als dit fietspad de Middel-
weg kruist slaat u linksaf. Over de 
“Voetstapbrug” en de Kerkweg rich-
ting de “Kortlandse Kade”. 

Route
Nu iets terug langs de Randweg dan 
rechts afslaan en door de Senior-
straat en de Meursingstraat naar de 
Kerkstraat.

Route
Via de Kerkstraat komt u weer bij uw 
beginpunt.

Uitgave Open Monumentendag Co-
mité Alblasserdam, Historische Ver-
eniging West-Alblasserwaard
Met medewerking van Gemeente 
Alblasserdam, Restaurant Damzicht

Route
Na de molen gaat u over de brug 
(N.B. de Kortlandse brug is afgeslo-
ten!). Links aanhouden zodat u in de 
Mesdaglaan komt. Hierna links af-
slaan, Rembrandtlaan en Vondellaan  
volgen tot aan de Randweg.Hier even 
rechts afslaan om de boerderij aan de 
Randweg te bezoeken.



Hier woonde de ambachtsheer van Al-
blasserdam. Dit herenhuis is in 1841 
gebouwd in de laat-empirestijl.  Het huis 
is nog zeer authentiek en door de Ver-
eniging Hendrick de Keijzer zorgvuldig 
teruggerestaureerd. De restauratie is 
vorig jaar klaar gekomen. Links van het 
huis staat het koetshuis. Het gebouw is 
te huur. Tijdens de Open monumenten-
dag is het gebouw te bezichtigen

3. Dijkwoning, Cortgene 79

Lange tijd was dit de woning van dokter 
Schaap. Deze woning stamt uit het derde 
kwart van de 19e eeuw. Zoals alle dijkwo-
ningen ligt het onderhuis aan de binnen-
kant van de dijk. Mooie symmetrische 
voorgevel dit wordt nog benadrukt door 
twee bomen ervoor. Gestuukte deurom-
lijsting met houten kroonlijst. 

4. Dijkwoning, Cortgene 81

Hier woonde Piet van ’t Hof, die een 
manufacturenwinkel boven aan de Pol-
derstraat had. . Dit huis is rond 1870 
gebouwd. Het heeft boven dijkniveau 
twee woonlagen. Symmetrische voor-
gevel met een opvallend houten portaal 
met daarboven een balkon.

5. Dijkwoning (voormalige direc-
teurswoning), Cortgene 127
Het huis is tussen 1905 en 1910 ge-
bouwd door F.H. van der Lee, direc-
teur van een machinefabriek. Lange tijd 
woonde hier de familie Manders. De stijl 
is eclectisch  (mengeling van stijlen). 
Opvallend zijn de vele versieringen, met 
als meest opvallend het torentje.  De 
serre is er later bijgebouwd. 

Tijdens Open Monumentendag ontvan-
gen de bewoners u graag in de tuin. Om 
over het huis te vertellen en de tuin te 
laten zien. 

6. Dijkwoning, Oost-Kinderdijk 4

Dit huis, waar de familie van der Koogh 
gewoond heeft, is gebouwd in 1900 in 
traditioneel-ambachtelijke stijl. Er naast 
staat een houten koetshuis in chaletstijl. 
Bijzonder is het verhoogde middendeel 
met een 5-kantig balkonnetje.

7.  Dijkwoning, Oost-Kinderdijk 22-24

Kantoor en woonhuis van Notaris Rui-
zeveld. Hij woonde hier samen met zijn 
vrouw Keetje. Twee markante Alblas-
serdammers. Gebouwd in 1900/1905. 
De nokrichting staat haaks op de dijk. 
Gesneden houten windveren en make-
laars. Ook de luiken (“blinden”) zijn nog 
aanwezig.

8. huis te Kinderdijk, Kinderdijk 191
Rond 1600 stond hier waarschijnlijk al 
een boerderijtje. Rond 1900 werd het 
verbouwd tot herenhuis. De familie Lels 

heeft hier geruime tijd gewoond. Ook 
werden hier verschillende bedrijfsacti-
viteiten uit geoefend. Om de omlijsting 
van het middelste bovenraam staat de 
legende van het kind en de kat in het 
wiegje, die in Kinderdijk zouden zijn 
aangespoeld.

9. Dijkwoningen,
Oost-Kinderdijk 277-279

Deze woningen worden samen met 
de twee volgende panden ook wel de 
kapiteins woningen genoemd. Deze 
6 woningen zijn vrijwel identiek, met 
uitzondeering van de dakkapellen, die 
waarschijnlijk later zijn aangebracht. Er 
staan fraaie leilinden voor deze huizen.

10. Voormalig boerderijtje,
Oost-Kinderdijk 277-279
Dit 17e eeuwse boerderijtje is waar-
schijnlijk één van de oudste woningen 
in Alblasserdam. In 1968 was het pand 
eigenlijk een bouwval.
Door aandringen van de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg werd het  dank-
zij subsidie van de gemeente en het rijk 
in ere hersteld.

11. Huis van Zessen (ook wel van Ees-
terenhuis), West-Kinderdijk 89

Het huis is in1923 gebouwd in opdracht 
van de weduwe A. van Zessen-Zwartbol. 
Het ontwerp is van de in Alblasserdam 
geboren C. van Eesteren. Het kleuren-
schema is van Theo van  Doesburg. Het 
is een voorbeeld van de kunstrichting 
De Stijl. De eigenaar is de EFL-stichting.
Tijdens de Open monumentendag is het 
huis te bezichtigen

12.  Nederlands Hervormde Kerk, Mo-
lenstraat 149 Kinderdijk

Unieke dorpskerk uit 1925, ontworpen 
door Jan Wils in Art Deco-stijl.
De bekende Theo van Doesburg ont-
wierp de prachtige ramen in deze kerk, 
een bezichtiging meer dan waard! Door 
zijn vorm wordt deze kerk in de volks-
mond de koubeitel genoemd. Tijdens 
de Open monumentendag kunt u de 

kerk bezichtigen er is ook een kleine 
expositie over de kerk.

13.  J.U. Smitgemaal, Nederwaard 1

Het J.U. Smitgemaal is in 1972 gebouwd 
als een vijzelgemaal met dieselmotoren. 
De drie vijzels hebben een gezamenlijke 
capaciteit van 1.500 m3 per minuut. 
Het bemaalt de Lage Boezem van de 
Nederwaard. Via een maalkom wordt 
het water op de Lek uitgelaten. Oor-
spronkelijk werd via een sluis geloosd. 
Eerder stond op deze plaats het stoom-
gemaal Van Haaften, gebouwd in 1868, 
dat in1927 werd gewijzigd. Bij de bouw 
van het J.U. Smitgemaal is het groten-
deels gesloopt. Tijdens de Open monu-
mentendag is het gemaal te bezichtigen

14.  Het Waardhuis van de Overwaard, 
Molenstraat 238.

Vermoedelijk stond hier al in 1581 een 
gebouw. Dit waardhuis stamt gedeelte-
lijk uit 1644, maar is in 1918 drastisch 
verbouwd. Het diende voor vergaderin-
gen van het bestuur van het waterschap 
de Overwaard. Op het natuurstenen 
deuromlijsting in de voorgevel staan de 
wapens van de heemraden. (bestuur-
ders van het waterschap)

15. Molen de Regt, Lekdijk 415
Deze korenmolen stamt uit ca. 1850 en 
heeft aan de familie de Regt behoord. 
In 1968, toen de molen sterk in verval 
geraakt was, werden om veiligheidsre-
den de wieken en de kap verwijderd. In 
1999 trok een stichting zich het lot van 
de molen aan. 

Sindsdien wordt gestaag gerestaureerd. 
Het molenlichaam en het electr. maal-
werk verkeren weer in goede staat.
Tijdens de Open monumentendag kunt 
u de molen bezichtigen en willen leden 
van de stichting u graag over de molen 
vertellen.

16. Oudeliedenhuis, raadhuis, kan-
toor, Lekdijk 354

Gebouwd in 1885/86 als oudeliedente-
huis als schenking van de ambachtsheer 
Leendert Smit. Als raadhuis dienstgedaan 
van 1960 tot 1994, momenteel kantoor.

17. Gereformeerde kerk, Lekdijk 219, 
ingang via Dorpslaan 5

Route
Als u het J.U. Smitgemaal wilt bezoe-
ken slaat u even rechtsaf de Molen-
kade op. Na het bezoek gaat u weer 
terug naar de dijk en vervolgt uw 
route.

Route
Na enige tijd rechtsaf de Dorpslaan in.




