
ICONEN &
SYMBOLEN 



Iconen en symbolen zijn niet de eerste zaken waar men 
aan denkt bij de Alblasserwaard. Natuurlijk zijn torenspit-
sen in het vlakke polderland iconen te noemen van het 
kerkelijk leven. Daarbij moet dan niet vergeten worden dat 
de imposante oude kerkgebouwen bij aanvang vooral ter 
meerdere glorie van de stichters zijn geweest. De kleine 
dorpsgemeenschappen zelf waren meestal niet in staat een 
kerk, met daarbij behorende pastoor en een begraafplaats 
te stichten. En watermolens zijn natuurlijk ook een icoon of 
symbool van de niet-aflatende strijd tegen het water. De 
grens tussen de beide begrippen is soms wat vaag.

Symbolen komen wel meer voor, vaak is de betekenis ver-
vaagd. Hieronder volgen er een aantal:

VERGANKELIJKSSYMBOLEN OP BEGRAAFPLAATSEN
Bij of op oude toegangshekken bij begraafplaatsen zijn 
soms de zogenaamde vergankelijkheidssymbolen (va-
nitassymbolen) te zien. Vroeger kwam dit vrij algemeen 
voor. De symbolen herinneren bezoekers aan de kort-
stondigheid van het leven en de betrekkelijkheid van het 
aardse bezit. De symbolen zijn gebaseerd op een tekst 
uit de Bijbel: Prediker 1:2 en psalm 90. Het gaat dan om 
gevleugelde zandlopers, doodshoofden, beenderen, zeis 
of sikkel, gesluierde urn.

Op grafstenen zijn ook veel symbolen te zien, de stralen-
krans, gevouwen handen, opengeslagen boek, geknakte 
roos. Op internet kunt u makkelijk de betekenis vinden; 
zoeken op ‘grafsymbolen’.

De vermelde monumenten openen hun deuren van 10.00 tot 16.30 uur. 
Zij zijn herkenbaar aan de witte vlag met het gele logo van Open Monumentendag.

Toegang gratis. U bent van harte welkom.

Symbolen en Iconen



LEVENSBOOM BOVEN DEUR
In het bovenlicht bij deuren is nog vaak een levensboom te 
zien. Voor de betekenis daarvan hebben we houvast aan 
een artikeltje van Teus Koorevaar, eerder verschenen in 
een nieuwsbrief van Boerderij en Erf: 
De boom lijkt op zijn kop te staan, wortels naar boven. 
Daarmee wordt het geestelijk leven gesymboliseerd. Dit 
heeft zijn wortels boven, de vruchten worden op de aarde 
geworpen. En aangebracht als bovenlicht symboliseert het 
tevens het Licht van boven, terwijl door gewone ramen het 
licht en de bewegingen van het aardse leven binnen komt.

GEVELTEKENS 
Veel spaarzamer zijn geveltekens. Bij de boerderij Graaf-
dijk-west 3 - 4, Molenaarsgraaf zijn er twee naast de voor-
deur te zien. Ingemetselde kruisen, zes - of achtpuntige 
sterren - ook wel zonnerad of zonnewiel genoemd- dien-
den in het volksgeloof tot bescherming van mens, dier en 
oogst tegen onheil, boze geesten en allerlei ander kwaad.

Open Monumentendag Molenwaard is mogelijk gemaakt 
door samenwerking van de Gemeente Molenwaard, 
Historische Kring Nieuwpoort, Historische Vereniging 

Binnenwaard en de Historische Vereniging 
West-Alblasserwaard.

in de Alblasserwaard



BLESKENSGRAAF
HERVORMDE KERK
KERKSTRAAT 6

Wederopbouw kerk uit 1948, gebouwd in 
de traditionele stijl van de Delftse School. 

Interieur: prachtig ambachtelijk metsel-
werk. Een deel van de inventaris komt uit 
de oude kerk, die aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog verwoest is. De 
voorzangerslezenaar, de doopbekken-
houder en de preekstoellezenaar date-
ren uit de tweede helft van de zeventien-
de eeuw. 

10.30 uur: optreden streekkoor O. en U.

BLESKENSGRAAF
POLDERGEMAAL SLIEDRECHT
ABBEKESDOEL 13 (BIJ DE KROM)

Prachtig gerestaureerd dieselgemaal, 
gebouwd in 1883 als stoomgemaal, ver-
bouwd tot dieselgemaal in 1923. Uniek 
in Nederland is de verticale twee-cilinder 
Bronsmotor. De motor is deze dag in be-
drijf te zien. Vlakbij staan een romp van 
één van de drie ronde poldermolens van 
de polder Sliedrecht, een wipwatermo-
len en het elektrische gemaal dat tegen-
woordig het water op peil houdt.

BLESKENSGRAAF
KORENMOLEN DE VRIENDSCHAP
HEULENSLAG 3
 
Deze prachtig gerestaureerde stelling-
molen uit 1890 is weer maalvaardig na 
een grondige restauratie in 2003. Al in 
1623 is er sprake van een korenmolen 
als timmerman Hendrick Willemsz ‘het 
recht van de wind’ verkrijgt. 



BLESKENSGRAAF
MUSEUM HET VOORHUIS
KOEKOEKSPAD 1 

Verplaatste zeventiende eeuwse heren-
boerderij uit Brandwijk met uitgebouwde 
opkamer: veel authentieke elementen zoals 
het kameeldak, vloeddeur, verschillende 
soorten vensters, balken, oude tegels en 
plavuizen. In het museum de tentoonstel-
ling Naar School, fotoquizje, bakken van 
Oudhollandse recepten, verkoop brocante.

Alle ruimten van Boerderij Gijbeland zijn 
deze dag te bekijken. Rondom de boerde-
rij zijn veel verschillende ‘streek’activiteiten 
van de Stichting Boerderij Gijbeland.
Zie www. boerderij-gijbeland.nl.

Deze imposante prehistorische veenei-
ken zijn een zichtbare herinnering aan de 
ontstaansgeschiedenis van de Alblasser-
waard. De opgegraven bomen maakten 

deel uit van het grote Hollandveen dat in 
de Alblasserwaard gemiddeld 3,5 meter 
dik was. Informatiebord ter plekke.

BLESKENSGRAAF
MONUMENT VAN VEENEIKEN
AAN HET GRASPAD AAN DE
ELZENWEG, LANGS HET
WATER LOPEN

BRANDWIJK
GEREFORMEERDE KERK
GIJBELANDSEDIJK 54

Mooi zaalkerkje, gebouwd in 1897, type-
rend voor deze tijd. In de voorgevel en-
kele neoclassicistische elementen zoals 
lisenen (verticale sierelementen, hier uit-
gevoerd als siersteunbeer) en de vazen 
op de hoekstenen. De horizontale lagen 
zijn gepleisterde ‘speksteenlagen’. De 
pastorie is aangebouwd en samen is het 
een bijzonder ensemble.
11.30 uur: optreden streekkoor O. en U.



BRANDWIJK
DE DONK
DONKSEWEG

Donken zijn stuifduinen van zand en 
grind die na de laatste ijstijd - 10.000 jaar 
geleden - in onze delta zijn opgewaaid. 
Door de stijging van de zeespiegel zijn 
deze duinreeksen langzamerhand onder 
water geraakt en afgedekt met klei en 
veen. Alleen de hoogste toppen komen 
hier en daar nog boven het maaiveld 
uit. De Alblasserwaard telt 65 donken 
en wordt daarom wel het Land van de 
donken genoemd, bijvoorbeeld: de Donk 
in Brandwijk. Tot de Reformatie bevond 
zich hier een klooster van Cisterciën-
zer zusters. De Donk is nog steeds be-
woond. In de bocht van de de N214 bij 
Wijngaarden (bij gascompressorstation) 
is ook een donk.

REGTHUIS VAN GOUDRIAAN
TEN WESTEN VAN DE KERK
(NIET OPEN)

Vrij uniek is dit vierkante huis uit midden 
1600 dat aan de achterzijde een boerde-
rij was.  Vermoedelijk gebouwd door de 
Heer van Goudriaan voor de periode dat 
hij in het dorp verbleef. De rest van het 
jaar liet hij zich vertegenwoordigen door 
een schout of baljuw. 

Ten oosten van de kerk staat de pasto-
rie, een negentiende eeuwse variant van 
een vierkant huis. 

GOUDRIAAN
HERVORMDE KERK
NOORDZIJDE 17

Oorspronkelijk een grote éénbeukige 
kruiskerk. Het oudste deel, de kap boven 
het koor, stamt uit het midden of de late 
vijftiende eeuw.

De onderste delen van de toren zijn 
gebouwd rond 1500.
Interieur: twee kleine nissen herinneren 
aan de tijd voor de Reformatie. Verder 
een zeer grote koperen kroon, eikenhou-
ten preekstoel uit 1642, een herenbank 
met een gekroond wapen en een ge-
denkbord met gelijk wapen.



KINDERDIJK 
WISBOOMGEMAAL
NEDERWAARD 1

Het Wisboomgemaal is in 1868 als 
stoomgemaal gebouwd. In 1924 
bouwde men het om tot elektrisch 
gemaal. In 1995 werd het buiten 
werking gesteld. 

Het gemaal is nog steeds maalvaar-
dig en doet tegenwoordig dienst als 
bezoekerscentrum voor de Stichting 
Wereld Erfgoed Kinderdijk. 

GROOT-AMMERS
HERVORMDE KERK
KERKSTRAAT 8

Kom binnen in de kerk en laat je inspi-
reren op de plek waar al eeuwenlang de 
Bijbel centraal staat. De kerk is gebouwd 
in 1857 en heeft een aantal glas-in-lood 
ramen. De toren is gebouwd omstreeks 
1500.

Binnen wordt het orgel bespeeld en u 
kunt het doopboek uit 1877 inzien. Ook 
is er een PowerPointpresentatie van de 
kerkgeschiedenis te zien. 

GROOT-AMMERS
KORENMOLEN DE JONGE SOPHIA
STREEKCENTRUM LIESVELT
WILGENWEG 3
Deze achtkante grondzeiler stond tus-
sen Ottoland en Goudriaan. Volgens 
de archieven stond daar in 1773 al een 
korenmolen; de huidige vorm dateert 
van 1854. De in verval geraakte molen 
is in 1999 afgebroken en in 2003 in het 
Streekcentrum volledig gerenoveerd en 
maalvaardig gemaakt. Het streekcen-
trum serveert onder andere koffie/thee 
met huisgebakken taart.



LANGERAK
DIESELGEMAAL EN WESTERMOLEN
NIEUWPOORTSEWEG 1 EN 2

In de polder Langerak zorgden vroeger 
drie molens voor de afwatering. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw vond 
men het tijd voor modernisering en werd 
de Oostmolen vervangen door een die-
selgemaal. Het dieselgemaal Langerak 
kwam in 1939 gereed en heeft tot 1978 
dienstgedaan. Daarna werd het vervan-
gen door een elektrisch vijzelgemaal. De 
Westermolen, het dieselgemaal en het 
vijzel-gemaal staan vlakbij elkaar. De 
molenaar en beheerder van het diesel-
gemaal zorgen voor uitleg en demon-
straties.

KINDERDIJK
DORPSKERK
MOLENSTRAAT 149

Dit rijksmonument is in 1923 gebouwd 
naar ontwerp van de bekende Stijl-archi-
tect Jan Wils (o.a Olympische Stadion, 
Amsterdam). De kerk is in gebruik geno-
men in 1924. De nog bekendere Theo 
van Doesburg ontwierp de glas-in-lood-
ramen. Uw bezoek zeker waard. De 
bouw werd mogelijk gemaakt door een 
schenking van de Kinderdijkse molen-
roedebouwer Pot.

LANGERAK
HERVORMDE KERK
LEKDIJK 151

Dit is één van de oudste kerken in de 
Alblasserwaard. Het koor dateert uit de 
veertiende eeuw, de toren uit de vijftien-
de en het tussenliggende schip uit de 
zestiende eeuw. Vanuit de toren, geres-
taureerd in 2015, heeft u een prachtig 
vergezicht op zowel de Alblasserwaard 
als de Lopikerwaard. Binnen kunt u luis-
teren naar orgelspel.



MOLENAARSGRAAF
HERVORMDE KERK EN OUDE
BEGRAAFPLAATS
DORPSSTRAAT 32

Mooie oude dorpskerk. Het is een 
laat-gotisch gebouw uit de eerste helft 
van de zestiende eeuw. Het koor is uit de 
vijftiende eeuw.
Interieur: preekstoel midden zeventien-
de eeuw, doopbekkenhouder laat zeven-
tiende eeuw, lezenaars vroeg achttiende 
eeuw en op de binnenwand houten klok 
uit begin 1800.
Bij de begraafplaats naast de kerk is het 
oude hek met vergankelijkheidssymbo-
len bewaard gebleven.

NIEUW-LEKKERLAND 
KORENMOLEN DE REGT
LEKDIJK 415

De aan de dijk gelegen molen werd vóór 
1800 gebouwd en is zowel grondzeiler 
als stellingmolen. Zij heeft tot begin jaren 
vijftig gemalen. In 2009 begon de restau-
ratie die in 2014 voltooid werd. 

NIEUW-LEKKERLAND
HERVORMDE DORPSKERK
LEKDIJK 118 

Gebouwd in 1847/1848. Architect D. 
Slingeland. De torenopbouw is van 
1906.

Interieur: in 1853 schonk de heer 
Fop Smit een prachtig KAM-orgel.  
Vermeldenswaardig zijn de preekstoel, 
herenbank, doophek en doopboog. Het 
gebouw biedt sinds de uitbreiding van 
1994 plaats aan 1100 personen.



NIEUWPOORT
AKENLOODS
HOOGSTRAAT 77

Opgebouwd uit negentiende eeuwse 
molenresten en gerestaureerd in 1981 
door de Rotterdamse architect Klamer. 
In de tijd van onverharde wegen wer-
den voor het vervoer over het water van 
grachten, boezems, weteringen en slo-
ten houten aken en schouwen gebruikt. 
In deze gepotdekselde loods maakte de 
timmerman, als winterwerk, deze schou-
wen.

Binnen is een expositie.

NIEUWPOORT
HERVORMDE KERK
BINNENHAVEN 19A

De kerk is gebouwd na de verwoesting 
in 1524 van de oude kerk. In 1774 is de 
in verval geraakte toren afgebroken. Op 
de nieuwe voorgevel komt een koepeltje. 
Naast de kerk staan 2 grenspalen.

Interieur: Kerkgebouw en het waarde-
volle interieur zijn gerestaureerd in 1972-
1974. In de kerk zijn nog veel oude graf-
stenen aanwezig. Regelmatig wordt het 
orgel bespeeld. 

NIEUW-LEKKERLAND
OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
TEGENOVER LEKDIJK 89
 
De begraafplaats werd in 1843 gesticht 
door de Nederlands Hervormde Ge-
meente. Sinds 2010 is het gemeentelijk 
monument. Op de begraafplaats bevin-

den zich twee grafkelders, waaronder 
één van de Kinderdijkse nestor van de 
scheepsbouw, Fop Smit. Bijzonder zijn 
het drenkelingenhuisje, drie oorlogsgra-
ven, het smeedijzeren hek met de ver-
gankelijkheidssymbolen en de eeuwen-
oude bomen.



TUSSEN NIEUWPOORT EN LANGERAK
BEER MET TWEE MONNIKEN
LEKDIJK

Met de aanleg van de Oude Hollandse 
Waterlinie, eind zeventiende eeuw, werd 
Nieuwpoort afgesloten met een zoge-
naamde beer, een gemetselde dam met 
2 monniken om de vijand te beletten de 
vesting te bereiken. De van boven schuin 
toelopende muur, ezelsbrug, diende als 
waterkering en verbinding tussen de ri-
vierdijk en de vesting.

NIEUWPOORT
MUSEUM HET STADHUIS
HOOGSTRAAT 53

Gebouwd in 1697, architect Van der Wil-
ligh. De zandstenen leeuwen in de hal, 
zouden afkomstig zijn van een ouder 
stadhuis aan de noordkant van de Dam.

Het ‘nieuwe’ stadhuis werd over een inun-
datiesluis gebouwd en diende onder meer 
als beveiliging van de sluis. Aan de gevel 
hangen de wapens van de Staten van 
Holland en van de stad Nieuwpoort.

Tentoonstelling tot 31-10-2016: Midden-
stand voormalig Liesveld over winkels 
van weleer. Inloopconcert met Prinsen-
kwartet van 15.30 - 16.30 uur. 

NIEUWPOORT
RENTENIERSWONING
HOOGSTRAAT 81

Deze rentenierswoning (1859) is nage-
noeg tegelijk gebouwd met de naastge-
legen boerderij en neemt een beeldbe-
palende plaats in.

Rentenieren was in Nieuwpoort niet on-
bekend. Op een bepaald moment wa-
ren er veel renteniers in de vestingstad. 
Spottend werd gezegd ‘In de Poort  werkt 
men niet; daar renteniert men alleen’.



HERVORMDE KERK
DORPSSTRAAT 45
OUD-ALBLAS. 

De bakstenen toren stamt uit 1393, 
kerkzaal uit 1841. De kerk is in 1572 of 
1573 platgebrand om te voorkomen dat 
de kerktoren als uitkijkpost zou dienen 
voor de Spaanse troepen. Echter, de to-
ren bleef, zij het zwaar beschadigd, ge-
spaard. 
Interieur: preekstoel uit de zeventiende 
eeuw, op en achter de preekstoel hout-
snijwerk, laat-zeventiende eeuwse doop-
bekkenhouder en lezenaar.

OTTOLAND
HERVORMDE KERK
A 59

Dorpskerkje, gebouwd in 1732 op funda-
ment van een voorganger. Oude zonne-
wijzer op de buitengevel.
Interieur: bijzonder mooie koperen leze-
naar en voorzangerslezenaar. Informatie 
over de kerk en predikanten aanwezig. 
Het nieuwe orgel zal regelmatig be-
speeld worden.
13.00 uur: optreden Streekkoor O. en U.
Optreden Zederiks Mannenkoor.

OUD-ALBLAS
PEILMOLEN (ALLEEN BUITEN)
PEILMOLENWEG 1

Een ronde stenen grondzeiler uit 1818. 
De molenaar demonstreert aan de hand 
van een modelwipmolen de werking van 
de watermolen.

Op verzoek wordt het af- en opzeilen van 
de wieken uitgevoerd. Kinderen kunnen 
een achtkantige molen zelf te bedienen, 
zodat zij de werking kunnen begrijpen.



STREEFKERK
KORENMOLEN DE LIEFDE
NIEUWE VEER 42 

Een achtkante stellingmolen uit 1893, 
gebruikt als korenmolen. De molenaar 
laat de molen draaien. Vanaf de omloop 
van de molen heeft men een prachtig 
uitzicht over de Lek. Er zijn wisselende 
tentoonstellingen van kunstenaars uit de 
Alblasserwaard.

N.B. Ondanks de dijkverzwaring is de 
molen is prima bereikbaar.

STREEFKERK
HERVORMDE KERK EN TOREN
KERKSTRAAT 38 

Laat-gotische kruiskerk uit 1495. 
In 1575, 1647 en 1914 door branden ver-
woest. De toren kan beklommen worden, 
op eigen risico vanaf 12 jaar. 

Boven heeft men een prachtig uitzicht 
over het dorp, de polder en de Lek.
Kerkhistorie aanwezig en regelmatig is 
er orgelspel te beluisteren.

WIJNGAARDEN
HERVORMDE KERK
DORPSSTRAAT 27

In het laagstgelegen dorp in de Alblas-
serwaard staat een mooi klein kerkje. 
Volgens pentekeningen zou het vroeger 
een kruiskerk zijn geweest. Op het hoge 
dak een vierkant spits klokkentorentje. In 
1982 grondig gerenoveerd.

Interieur: de preekstoel dateert uit 1650.



Toen ruim 60 jaar geleden de toestand van de mo-
lens zienderogen achteruitging omdat noodzakelijk 
onderhoud werd uitgesteld of geheel achterwege ge-
laten, greep een aantal burgemeesters in. Dat werd 
het begin van de oprichting van SIMAV. In 1957 was 
de stichting eigenaar van een vijf molens. In 2016 zijn 
29 molens gerestaureerd of zijn plannen gemaakt 
dit te doen. Hoog boven het landschap uit draaien 
de molens weer als in vroeger dagen, mede dankzij 
vaklieden en vrijwillige molenaars.

SIMAV, 60 JAAR BEHEERDERS
VAN LEVENDIG LANDSCHAP

DE VOLGENDE MOLENS IN MOLENWAARD ZIJN OP
10 SEPTEMBER TE BEZOEKEN:

Kooiwijkse Molen Kooiwijk 1 Oud Alblas
Peilmolen Peilmolenweg 1 Oud Alblas
Wingerdse Molen Abbekesdoel 92 Bleskensgraaf
Broekmolen Achterdijk Streefkerk
Oude Weteringmolen Beneden Tiendweg 5 Streefkerk
Molen De Liefde Nieuwe Veer 42 Streefkerk
Hofwegense Molen Hofwegen 15 Bleskensgraaf
Middelmolen Graafdijk West 57 Molenaarsgraaf
Kerkmolen Molenhoek 24 Molenaarsgraaf
Achterlandse Molen Molenkade 5 Groot Ammers
Gelkenesmolen Molenkade 2 Groot Ammers
Westermolen Nieuwpoortseweg 1 Langerak
Goudriaanse Molen Molenkade 5 Goudriaan



MUZIEK 

Orgelspel in de kerken:
Groot-Ammers, Langerak,
Nieuwpoort, Ottoland, Streefkerk. 

Inloopconcert in museum Het Stadhuis 
met medewerking van het Prinsen-
kwartet.

ZANG:

Optreden zangkoor Oefening en Uit-
spanning: 10.30 uur Bleskensgraaf in 
Hervormde kerk, 11.30 uur Brandwijk 
in Gereformeerde kerk en 13.00 uur 
Ottoland in Hervormde kerk.
Optreden Zederiks Mannenkoor: ver-
schillende kerken onder andere in 
Ottoland, tijden nog niet bekend.

TENTOONSTELLINGEN: 

Kreaktief in Galerie, Hoogstraat 48, 
Nieuwpoort: tentoonstelling over
Ionen en Symbolen.
Molen de Liefde, wisselende tentoon-
stellingen.
In de Akenloods.worden tentoonstellin-
gen gehouden.

Culturele activiteiten

ExTRA INFORMATIE KUNT U OP DE 
VOLGENDE WEBSITES VINDEN:
 
www.binnenwaard.nl
www.histkringnieuwpoort.nl
www.HVWA.nl
www.openmonumentendag.nl
www.simav.nl
www.gemeentemolenwaard.nl




