
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
         VAN 10.00 - 16.00 UUR

Voor meer informatie: www.rondomkaagenbraassem.nl

MET HISTORISCHE VOERTUIGEN 
MONUMENTEN BEZOEKEN

                  VEEL MONUMENTEN OPENEN DEZE DAG HUN DEUREN IN:

                 LEIMUIDEN - RIJNSATERWOUDE - HOOGMADE
WOUBRUGGE - OUDE WETERING - ROELOFARENDSVEEN

                 RIJPWETERING - OUD ADE - KAAG
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Open Monumentendag Kaag en Braassem
In het weekend van 8 en 9 september is het Open Monumentendag. Op 

zaterdag wordt u in drie routes langs de diverse monumenten geleid,  

onder andere met historische voortuigen. De Open Monumentendag is 

dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. 

ROELOFARENDSVEEN - OUDE WETERING

De route in Roelofarendsveen / Oude Wetering 

kunt u op eigen gelegenheid of op de tandem 

volgen. De startlocatie is vanaf de Watertoren in 

Roelofarendsveen.

Samen op de tandem
Stap samen op de tandem en fiets naar de diver-

se monumenten. U kunt de tandem kosteloos 

gebruiken. Bij het ophalen van een tandem 

vragen wij om uw legitimatiebewijs en een borg 

van €20 per tandem.

De totale route duurt zonder stop ongeveer 30 

minuten. U kunt de tandem maximaal 1,5 uur 

gebruiken, zodat er meerdere bezoekers van 

deze tandems gebruik kunnen maken. De tan-

dems moeten weer bij de Watertoren afgeleverd 

worden.

Watertoren – gemeentelijk monument 

Noordhoek 7, Roelofarendsveen 

(De Watertoren is niet van binnen te  

bezichtigen)

Stichting Oud Alkemade – tentoonstelling  

Honderd jaar Veense veiling EMM 

Saskia van Uylenburchlaan 22, Oude Wetering 

Open za en zo 14.00-17.00 uur – entree €3  

(donateurs gratis)

Remonstrantse kerk – religieus erfgoed 

Kerkstraat 41, Oude Wetering

Googermolen – poldermolen / grondzeiler  

Rijksmonument 

Googermolenweg 1, Oude Wetering
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LEIMUIDEN - RIJNSATERWOUDE - WOUBRUGGE - HOOGMADE RIJPWETERING - OUD ADE

Deze route brengt u langs de vier dorpen  

Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge en 

Hoogmade. De route is op eigen gelegenheid  

te volgen of per historisch bus van Maarse & 

Kroon.

Historische Maarse & Kroon-bussen
Stap in de historische bus en laat u langs de di-

verse monumenten rijden. U kunt ervoor kiezen 

om in de bus te blijven zitten, maar het is ook 

mogelijk om bij de monumenten uit te stappen 

om deze te bezichtigen.  

Bushaltes: 

• Het Schoolhuis, Rijnsaterwoude 

• Dorpskerk en RK Johannes de Doper, Leimuiden 

• Bushalte Kerkweg (N446), Woubrugge 

• Bushalte Zuideinde (N446), Hoogmade 

De bus rijdt tussen 10.00 en 16.00 uur ongeveer 

elk kwartier langs de haltes.

Langs deze route liggen de dorpen Rijpwete ring 

en Oud Ade. De route kunt u op eigen gelegen-

heid of op een solex ontdekken.

Op de Solex
De solexen (16 stuks) staan vanaf 10.00 uur 

voor u klaar bij De Vergulde Vos. Reserveren 

is niet mogelijk. U kunt de solexen kosteloos 

meenemen om de route op eigen gelegenheid 

te rijden. Bij het ophalen van een solex vragen 

wij om uw rij bewijs (minimale leeftijd 18 jaar) 

en een borg van €20 per solex. Er is iemand ter 

plaatse om uitleg over de solex te geven. De to-

tale route duurt zonder stop ongeveer 25 minu-

ten. U kunt de solex maximaal 1,5 uur gebruiken, 

zodat er meerdere bezoekers van deze solexen 

gebruik kunnen maken. De solexen moeten 

weer bij De Vergulde Vos af geleverd worden.

Dorpskerk Leimuiden – religieus erfgoed 

Dorpsstraat 49, Leimuiden

RK Johannes de Doper – religieus erfgoed 

Willem van der Veldenweg 24, Leimuiden

Woudse Dom – religieus erfgoed 

Herenweg 26, Rijnsaterwoude 

Ook Het Schoolhuis, direct aan het Domplein,  

is geopend.

Hervormde kerk Woubrugge – religieus erfgoed 

Comriekade 7, Woubrugge

Museum van Hemessen – historisch museum 

Dr. Lothlaan 1, Woubrugge

Vlietmolen – poldermolen / wipmolen  

Rijksmonument 

Vlietkade 1, Hoogmade

PKN kerk – religieus erfgoed 

Vissersweg 1a, Hoogmade

Lijkermolen II – poldermolen 

Poeldijk 1, Rijpwetering

De Vergulde Vos – rechthuis / gevangenis / herberg 

Koppoellaan 22, Rijpwetering

R.K.Kerk O.L.Vrouwe Geboorte – religieus erfgoed 

Pastoor van der Plaatstraat 17, Rijpwetering

Akkerslootmolen – poldermolen 

Akkerslootpolder 7, Oud Ade

Boerderij ’De Tocht’ – oude koeienboerderij 

Zwarteweg 13, Oud Ade

Ook te bezichtigen:  

Adermolen – poldermolen 

Aderpolder 3, Rijpwetering 

De Adermolen is alleen bereikbaar per boot !

De Vergulde Vos


