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VrijUIT in het Groene Hart

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 
of product promoten via deze 
bijlage neem dan nu contact op 
met Ben of Melissa Overbeek
0348-561478 
of stuur een mail naar
advertentie @ijsselbode.nl
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Bijzondere wandelingen in de 
kernen van de IJsselstreek én 
bijzondere musea
In de IJsselstreek valt heel veel te wandelen. Er zijn dan ook heel wat sites die voor de liefhebbers 
uiteenlopende wandelingen in het buitengebied te bieden hebben. Maar binnen de stadjes zijn er 
natuurlijk ook stadswandelingen te vinden. Binnen de stad Montfoort en zeker binnen Oudewater valt 
veel te beleven en voor elk wat wils. Er is er zelfs een stadswandeling die speciaal gericht is op 
kinderen; zeker een aanrader. Bijzondere musea zijn er ook. Je komt bijna tijd te kort.
Voor Montfoort en Linschoten is er een prachtige app beschikbaar waarop allerlei interessante locaties 
vermeld staan. 

Ywww.stadswandelingmontfoort.nl

door Aad kuiper

Ik besluit voor optie twee van stadswandeling-
montfoort.nl te gaan en wandel over de 
Cattenbroekerdijk langs de Montfoortse Vaart 
naar Linschoten.
Het dorp Linschoten is echt schattig met die 
smalle straatjes en mooie geveltjes. Bij de kerk zet 
ik de app weer aan. Deze kerk stamt uit de 
Middeleeuwen, lees ik in de app. De kerktoren 
staat scheef en om te voorkomen dat hij om zou 
vallen hebben ze hem in 1877 ingekort. Helaas is 
de kerk dicht en kan ik haar niet bezoeken.
Naast de kerk staat een bijzondere golvende 
muur, de zogenaamde slangen- of 
abrikozenmuur. Dit type muren werd gebouwd 
om een beschutte plaats te creëren voor Kunstenaars 

Krimpenerwaard druk met 
voorbereidingen
Op ruim dertig plakken wapperen in het 
tweede weekend van september de vlaggen 
van Kunst Kijken in de Krimpenerwaard. Hier 
tonen kunstenaars dan hun kunstwerken. 
Vanwege corona gebeurt dat heel gevarieerd. 
Klein in een vensterbank, groot in een atelier, 
in de eigen tuin of in die van de buren en alle 
mogelijkheden die daar tussen zitten. 
Het wordt een bijzondere regionale expositie 
van kunstenaars die allen lid zijn van de 
vereniging Krimpener Kunstwaard.
Begin september staan hun namen met de 
locatie van hun werk op www.kunstwaard.nl.

fruitbomen. Door de slingerende vorm is de muur 
uit zichzelf stabiel en zijn steunberen niet nodig.
Daarna zoek ik het buitengebied op om de 
boswachterswoning en Huis te Linschoten op 
Landgoed Linschoten uit de verte te bekijken. 
Het landgoed zelf is helaas niet open voor het 
publiek. Om terug naar Montfoort te gaan, 
wandel ik over de Engherkade, een graskade 
tussen de weilanden door. Thuis aangekomen 
besef ik hoeveel nieuws ik geleerd heb over de 
historische plekken in Montfoort en Linschoten. 
Wat is het toch leuk om je eigen omgeving op 
deze manier beter te leren kennen.
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Schoonhoven
Stichting Stadswandeling Schoonhoven staat al 
bekend om haar verschillende wandelingen door 
de ‘Zilverstad’ Schoonhoven, maar op 
29 augustus worden speciale thematische 
wandelingen gehouden. De gids vertelt verhalen 
bij de mooiste plekken van de stad, historische 
monumenten, de haven en de verborgen 
geheimen van de Oude Hollandse Waterlinie. 
Voor meer informatie:

Y oudehollandsewaterlinie.nl/
event/historische-wandeling-
met-stadsgids

Oudewater, het mekka voor 
de liefhebber van cultuur
De meest voor de hand liggende wandelingen 
door Oudewater zijn de kunstroute en de route 
langs de historische panden, maar vergeet beslist 
ook de route langs de mozaïekbanken en de 
geveltekens niet. Ook heb je nog een prachtige 
serie foto’s van het Oudewater van zo’n 100 jaar 
geleden. Deze routes zijn allemaal te vinden op 
de site.

Y oudewater.net/bekijken/
stadswandeling

De torenbeklimming ligt, net als de Touwtrein, 
even stil; in verband met corona. En dan bestaat 
er, vrij uniek, een route langs de schilderijen van 
Gerard David. Die route is ook te downloaden via 
een handige app, waarin bij alle schilderijen een 
korte informatieve toelichting staat.

Y stichtinggerarddavid.nl

Nog twee wel heel 
bijzondere wandelingen
‘Maak kennis met de rijke historie en de 
monumentale panden van Oudewater, al varende 
door de gracht - eigenlijk is dat het riviertje de 
Lange Linschoten - van het historische stadje en 
over de Hollandsche IJssel’. Voor meer informatie:

Y geelbuik.nl/grachtenvaert
Een vrolijke gezinswandeling met een speurtocht 
voor de kinderen door het mooie Oudewater; 
hierin wijzen lichtblauwe QR-code-tegels de weg 
en vertellen een spannend verhaal. ‘De kinderen 
moeten heksje Tippie een handje gaan helpen, 
want een toverspreuk van heksje Tippie loopt 
volledig uit de hand. Alle ingrediënten die ze 
wilde gebruiken raakten zoek. En als je dan op 
pad gaat met heksje Tippie, vind je alle 
benodigdheden voor haar magische toverspreuk 
vast en zeker snel weer terug. Een leuke 
wandeling van ongeveer een uurtje waarbij niet 
alleen de kinderen speuren, maar de ouders 
ondertussen genieten van alle fraais dat 
Oudewater te bieden heeft. Op het TIP-kantoor 
is een deelnameformulier met een plattegrond en 
een antwoordenblad voor een klein bedrag te 
koop. Wie met zijn telefoon de eerste tegel met 
een QR-code heeft gescand en het eerste filmpje 
heeft gezien vindt vast de weg door Oudewater. 
En wie de speurtocht gelopen heeft, wacht op 
het TIP-kantoor nog een kleine verrassing.

Y oudewater.net/bezoeken/
toeristisch-informatie-punt-
oudewater

Drie musea
Het Stadsmuseum op de zolder van het al even 
bijzondere stadhuis is dit seizoen tot nadere 
berichtgeving wegens corona gesloten, maar 
beslist de moeite waard er een keer voor terug te 
komen. En dan de Heksenwaag; dit is niet 
zomaar een waag. Karel V verleende in 1545 die 
waag, die in 1482 gewoon als goederenwaag 
was gebouwd, als enige waag in Europa het 
privilege om mensen te wegen ten einde aan te 
tonen dat ze geen heks waren. Vooral mensen uit 
de directe omgeving maakten daar gebruik van, 
maar ook kwamen er mensen uit bijvoorbeeld 
Duitsland en Frankrijk om zich op de 
‘Heksenwaag’ in Oudewater te laten wegen. 
En nooit, helemaal nooit, werd er iemand in 
Oudewater te licht bevonden en als heks 
veroordeeld.

Y heksenwaag.nl

Montfoort en Linschoten
Graag maak ik u attent op de wandel web-app van onze gemeente. Via 
deze app leert u alles over de prachtige historische panden en 
bezienswaardigheden. 
Voor Montfoort kunt u gebruik maken van de stadswandeling en voor 
Linschoten van de dorpswandeling. 
Zelf kan ik altijd erg genieten van de aanblik van de IJsselpoort, die deel 
uitmaakt van het Oude Stadhuis. Aan de poort hangen nog de 
schandstenen waarmee veroordeelden vroeger door de stad moesten 
lopen. Deze stadspoort ligt aan de Hollandse IJssel. Tegenover de 
IJsselpoort ligt de Oude Sluis die toegang geeft tot de Montfoortse Vaart. 
‘s Zomers is het hier een drukte van jewelste en zorgen vrijwilligers ervoor 
dat het sluisje met de hand bediend wordt.
In Linschoten lijkt de tijd stil te hebben gestaan. De app brengt u langs 
historische pandjes en langs de St. Janskerk, met de scheve toren. De toren 
staat nu iets meer dan een meter uit het lood. Het is hier Pisa in het klein. 
En bent u uitgewandeld? Maak dan gebruik van het horeca-aanbod in 
Montfoort en Linschoten. Kom genieten!
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, burgemeester van Montfoort

Y stadswandelingmontfoort.nl

Linschoten kunt u ontdekken 
met de app van de gemeente 
Montfoort. Maar Linschoten 
heeft nog iets bijzonders. Wie 
zich afvraagt wat Londen, Parijs, 
Amsterdam en Berlijn, Linschoten 
gemeen hebben, dan is het 
antwoord dat ze allemaal een of 
meer Questo’s hebben. Een 
Questo is wel een heel heel leuke 
manier om een plaats te 
ontdekken. Linschoten heeft al 
sinds mei 2019 zijn eigen 
Questo: ‘De Parel van Strick’. 
Voor wie er meer van wil weten 
leest wellicht eerst even verder 
op www.stichtinglibel.nl of 
download direct de app via de 
site.

Y www.questoapp.com

Wandelen in onze prachtige gemeente met haar twee historische kernen

Wat hebben we toch 
een mooi werkgebied 
om zo vanaf de IJssel 

te bewonderen!

0348 46 91 71  |  www.jacobimakelaardij.nl 0348 47 19 39  |  www.finnadviseurs.nl

Hoogstraat 58,
3417 HD Montfoort
0348 46 91 71
www.jacobimakelaardij.nl

En dan dat andere unieke museum: het Touwmuseum. Ooit was de 
touwindustrie de basis van de Oudewaterse economie. Touw werd 
‘geslagen’ op grotere of kleinere touwbanen. Het merendeel van de 
beroepsbevolking liep over straat met dikke, gele bundels hennep voor de 
buik. Hieraan ontlenen de inwoners van Oudewater de bijnaam 
‘Geelbuiken’. In het museum wordt iedereen gastvrij ontvangen en krijgt een 
persoonlijke rondleiding. Kinderen, maar natuurlijk ook volwassenen, mogen 
voor een luttel bedrag ‘een touwtje draaien’ op een klassieke lijnbaan; een 
leuke ervaring. Ga naar het Touwmuseum in een oude baanschuur en het 
wordt duidelijk waarom Oudewater en touw onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.

Y touwmuseum.nl
Tip: Kijk in verband met de openingstijden en corona-maatregelen altijd 
even op de desbetreffende website.
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Zomer bij

Komt u samen met ons
 de zomer vieren? 

Er zijn slechts enkele tafels beschikbaar 
voor deze Summerdeal

 dus reserveer snel onder vermelding van 
Summerdeal via info@deburgemeester.nl 

of via 0348-414040. 

Raadhuisstraat 17 0348-414040
3461 CW  Linschoten www.deburgemeester.nl

In de maand augustus vieren wij graag samen met u de zomer. 

Kom genieten van 6 heerlijke zomerse gerechten
voor € 75 per persoon. 

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag serveren wij 
dit zomerse menu tijdens de lunch 

en op vrijdag en zondag zowel tijdens de lunch als het diner.

Of je wilt of niet, je oog wordt getrokken naar 
de foto’s van Lisa Wals op de wanden op de 
tweede verdieping van het Zilvermuseum. Lisa 
fotografeerde voor haar afstudeeropdracht Kylie 
Jenner look-alikes; jonge vrouwen met grote 
borsten, grote billen en grote lippen. 
Deze maken nu deel uit van de tentoonstelling 
Boudoir. En niet zonder reden, want Kylie Jenner 
en de Franse Madame de Pompadour (1721-
1764) hebben meer met elkaar gemeen dan op 
het eerste gezicht lijkt. Beide zijn namelijk dé 
influencers van hun tijd. In deze tijdelijke 
expositie ontdek je hoe schoonheid vroeger en 
nu tot ideaal wordt verheven.
De titel van de tentoonstelling - Boudoir - spreekt 
tot de verbeelding. Je vraagt je af wat is een 
boudoir nu precies? En was dat echt zo pikant als 
de naam doet vermoeden? Was het alleen voor 
de rijken of ook de armen?

Kardashian
Feit is dat ‘het boudoir’ meestal geassocieerd 
wordt met Madame de Pompadour (1721-1764). 
Zij was een van de machtigste en invloedrijkste 

Blikvangers in Schoonhoven

Boudoir in het 
Zilvermuseum

Wandelen in de Overtuin in Haastrecht
Is een aanrader voor recreanten en inwoners van de Ijsselstreek. Het is de historische tuin van de 
welgestelde familie ‘Bisdom van Vliet’ aan de Hoogstraat in Haastrecht. De weg scheidt de tuin 
van het statige woonhuis dat fungeert als musum. Tot medio 2021 is dit niet toegankelijk vanwege 
een renovatie. Maar genieten van de schitterende tuin kan elke dag het hele jaar door.
De Overtuin is vanaf 1745 tot stand gekomen, na de aankoop van de gronden ten zuiden van de 
Hoogstraat. In eerste instantie als een geometrische tuin. Maar na de bouw van het woonhuis in 
1877 kreeg de Overtuin een landschappelijke vorm. De Overtuin is van grote (tuin)historische, 
stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en herbergt diverse tuinsieraden. Lokaal staat de 
tuin bekend als het ‘Haastrechtse Bos’. Rond 1980 is namelijk een stuk bos aangelegd. De tuin is een 
lust voor het oog. De vele herinneringsbankjes nodigen uit om wat langer te blijven. Het lommerrijke 
wandeloord was tot voor enige jaren zwaar verwaarloosd. Een grote groep vrijwilligers is in 2013 
begonnen dit rijksmonument weer in de staat van 1923 terug te brengen. Begrijpelijk dat 2023 het 
streefjaar is dat de klus geklaard zal zijn. Het is dan namelijk honderd jaar geleden dat eigenaresse 
Paulina Bisdom van Vliet overleed en bij 
testament bepaalde dat haar huis en 
bijbehorend park in oorspronkelijke staat 
bewaard moesten blijven.
In het park staan de 18e-eeuwse tuinbeelden 
Hercules en Neptunus van Jan van Logteren en 
bevindt zich het grafmonument met baldakijn 
van Paulina en haar man Johan Jacob le Fèvre 
de Montigny en het graf van Paulina’s trouwe 
hond Nora. De afgelopen jaren is vooral 
gewerkt om het beeld van destijds terug te 
brengen. Met het dunnen van de bomen is 
meer licht in het park gekomen. Paden, oevers, 
waterwegen en gazons zijn gerenoveerd of 
opnieuw aangelegd. Voor de komende jaren 
staan op de planning om de bestaande ruïne 
van de grot zo veel mogelijk vrij en zichtbaar te 
maken, maar ook bruggen en mozaïekperken te 
herstellen. Pronkstuk wordt prieel ‘het 
theehuis’. Meer informatie is te vinden op 

Y www.overtuinbisdomvanvliet.nl

istorisch

De dames van Versailles met op de achtergrond een 
Kylie Jenner look-alike (foto @Lyanne de Laat)

vrouwen die Frankrijk heeft gekend. Koning 
Lodewijk XV was haar minnaar. Met haar 
verschijning haar garderobe en make-up was zij 
een trendsetter. Zij maakte haar gezicht zo wit en 
mooi mogelijk op waarmee ze andere vrouwen 
inspireerde om zo hun ‘aristocratische identiteit’ 
te laten zien. Want wie bruingebrand was door 
de zon was een landarbeider. Madame de 
Pompadour was de ‘Kardashian’ en influencer 
van haar tijd.

Van kaptafel tot Afghaanse jas
Van oorsprong is het boudoir een damesvertrek, 
een eigen ruimte voor de elite om haar uiterlijk te 
verzorgen of om zich even terug te trekken. Even 
wat privacy dus. De vrouwen schreven er brieven 
en borduurden. De toilettafel heeft een 
prominente plaats. In de tentoonstelling zijn 
verschillende varianten van een boudoir en 
toilettafel te zien, aangevuld met enkele 

modieuze kledingstukken door de eeuwen heen: 
van een brede heupenjurk uit de rococoperiode 
tot een Afghaanse jas van bruine suède met 
langharig bont uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw.
Leuk in de tentoonstelling is dat onlangs de 
Dames van Versailles een dag kwamen en dat je 
tijdens je bezoek ter plaatse je eigen beautyvlog 
kunt maken. 

OPEN UP
Ook is in het prachtige Zilvermuseum de 
internationale expositie OPEN UP te zien. Ruim 
zeventig moderne zilveren objecten van over de 

hele wereld zijn hier samengebracht. 
De aanleiding: het 125-jarig bestaan van de 
Zilver Vakschool Schoonhoven.

Zilvermuseum
Dinsdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur
De museumwinkel is gratis toegankelijk.
Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven
0182 - 385 612
Bekijk online de actuele bezoekersinformatie en 
reserveer zo mogelijk je kaart(en).

Y www.zilvermuseum.com
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HAASTRECHT

Gemaal
06-13749168
Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht
Y www.gemaalhaastrecht.nl

Museum Paulina Bisdom van Vliet
0182-501354
Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht
Y www.bisdomvanvliet.nl

Boezemmolen nr.6
010-2722222
Oost Vlisterdijk 1, 2851 ET Haastrecht
Y www.boezemmolen.nl

OUDEWATER

TIP Oudewater
0348-561628
Leeuweringerstraaat 10, 3421 AC Oudewater
Y www.oudewater.net

Museum De Heksenwaag
0348-563400
Leeuweringerstraat 2, 3421 AC Oudewater
Y www.heksenwaag.nl

Stadsmuseum Oudewater
Visbrug 1, 3421 AH Oudewater
Meer info: TIP Oudewater

Touwmuseum De Baanschuur
0348-567832
Reijersteeg 4, 3421 SG Oudewater
Y www.touwmuseum.nl

MONTFOORT

TIP Montfoort
06-82863765
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

De Knoperij
06-22427484
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort
Y www.oudmontfoort.nl

Molen de Valk
06-51445761
Molenstraat 27, 3417 HR Montfoort
Y www.molendevalk.nl

Het Beloken Land
06-36331301
Blokland 116, 3417 MR Montfoort
Y www.hetbelokenland.com

Landgoed Linschoten
06-49249409
Noord Linschoterdijk 13, 3461 AC Linschoten
Y www.landgoedlinschoten.nl

Handige adressen

Dé kampeerwinkel van het 
Groene Hart

Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526

E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

Museum Gouda neemt eigentijds  
werk van Dordtse kunstenaar  
Mignon Nusteling op in ‘Stilleven’

‘Stilleven’ in  
Museum Gouda

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno 
uitgever van o.a. De IJsselbode

Kunstenaar Mignon Nusteling bij haar ‘Stilleven’ in 
Museum Gouda (foto: Hans Tibben).

Tijdens de Nationale Museumweek (20 t/m 
26 april 2020) vroeg de Museumvereniging 
enkele jonge kunstenaars een bezoek te brengen 
aan een museum, zich daar te laten inspireren en 
deze inspiratie te verwerken in een eigen werk. 
Kunstenaar en vlogger Mignon Nusteling (1991) 
maakte in 24 uur geïnspireerd door de 
tentoonstelling Stilleven in Museum Gouda een 
eigen stilleven. Museum Gouda nam het werk 
deze week met trots op in de tentoonstelling.
Mignon Nusteling: “Ik wist direct dat ik een werk 
wilde maken naar de tentoonstelling Stilleven van 
Museum Gouda. Deze expo is namelijk alles wat 
ik wil zien: een diverse mozaïek van moderne 
stillevens van eigen en Belgische bodem, voorzien 
van heldere tekstbordjes. De laag van verdieping 
bepaal je als bezoeker zelf.”
Het werk van Nusteling, een stilleven op een 
kassaband in een supermarkt, bevat details van 
schilderijen in de tentoonstelling van onder 
andere Bart van der Leck, Lou Loeber, Dick Ket 
en Reinier Lucassen. Mignon vraagt zich af hoe 
de samenleving in tijden van de coronacrisis 
eruitziet: wat betekent vrijheid, tevens het thema 
van de Museumweek, in een 
consumptiemaatschappij die in lockdown is? 
Ook gaat het over klassenvrijheid en 
privilegeverschillen die duidelijk worden. 
Ze vertelt erover in een uitzending van 
OnsEchteGoudTV: “De een heeft luxe, de ander 
niet. Dat heb ik zichtbaar gemaakt op het 
schilderij: met kreeft, bijzondere kaas, maar ook 
met handzeep, een handschoen en goedkope 
kleuren zoals geel en blauw. De rest van de 
symboliek wil ik graag aan de kijker overlaten. 
Haal eruit wat je wilt, het is nu ook van jou.”
Mignon Nusteling vindt het van lef getuigen dat 
Museum Gouda het werk opneemt in de 
tentoonstelling. “Dat is niet alleen een mooi 
signaal naar jonge kunstenaars, maar ook goed 
voor een nieuwe generatie cultuurliefhebbers.” 

Ingmar Reesing, conservator van Museum Gouda 
en verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
tentoonstelling Stilleven: “Mignon Nusteling is 
een veelzijdig kunstenares die met een kritische 
blik naar de wereld om zich heen kijkt en deze in 
haar werk becommentarieert. Dat stillevens er 
nog altijd toe doen en dat deze meer zijn dan een 
weergave van ‘dode dingen’ bewijst Mignon met 
dit schilderij. Zij heeft zich laten inspireren door 
kunstenaars die zij bewondert en de soms wat 
bevreemdende periode waarin wij nu leven.”
De tentoonstelling ‘Stilleven’ is tot en met 
28 februari 2021 te zien.

Museum Gouda
Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda
Dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 15.00 
uur

Y www.museumgouda.nl

ultureel


