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OPEN MONUMENTENDAG 2012 ZEGVELD EN DE MEIJE 
 

Het thema van Open Monumentendag 2012 is Groen van Toen. Op deze dag staat historisch groen centraal. 

De aandacht gaat uit naar het ontstaan en het beheer van onze groene monumenten uit alle eeuwen. Ook wordt 

gekeken naar de relatie tussen het groen van toen en het gebouwde monument dat er veelal bij hoort. 

 

U wordt aangeraden om de route rond Zegveld en de Meije te starten bij de Milandhof tussen 10.00 en 11.00 uur. 

 

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Rebecca de Boer van de Blauwe Meije, tel: 0172 – 685438 

 

 
Routebeschrijving Open Monumentendag 2012 Zegveld en de Meije 
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Hervormde kerk Zegveld 

De hervormde kerk van Zegveld is gebouwd in 1862. De kerk staat op de plaats waar in 1312 de eerste kerk van 

Zegveld werd gebouwd. Dit vroegere kerkgebouw is in de Spaanse tijd (1575/1576) en in het rampjaar 1672 

verwoest, maar ook weer opgebouwd.  

  
Buitenaanzicht en het orgel van de hervormde kerk van Zegveld 

De tegenwoordige kerk is gebouwd in een eclectische stijl waarbij soberheid de overhand heeft; in de 19de eeuw 

ontstond deze stijl door gotische en romaanse grondvormen en stijlkenmerken te vermengen. Het orgel dateert van 

1879 en is na de kerkbrand van 1982 uitgebreid met een tweede klavier. Achter de kerk ligt de begraafplaats. In het 

smeedijzeren hek zijn zandlopers als doodssymbolen opgenomen. 

De kerk is opgenomen in de orgel estafette 2012 en zal op zaterdag 8 september open zijn van ongeveer 11.15 tot 

12.15. Het concert in de kerk zal aanvangen om 11.30 uur. Organist Ad van Pelt zal dan de Preludio en Chaconne 

(BWV 442) - deel 1 [Variatie 1-20]  van Georg Friedrich Händel ten gehore brengen. 

Ooievaarsdorp 

Op 17de en 18de eeuwse prenten van dorpen en steden staan vaak ooievaarsnesten afgebeeld. Blijkbaar hoorde de 

ooievaar in vroeger tijden helemaal bij de samenleving. Vijftig jaar geleden was de ooievaar bijna uit onze dorpen en 

uit het landschap verdwenen. Door het werk van vrijwilligers is de ooievaar weer helemaal terug. Sinds de oprichting 

in 1980 is er in Zegveld een indrukwekkend ooievaarsdorp ontstaan. Op het terrein staan een aantal paalnesten, 

waar ieder voorjaar de paartjes nestelen.  

 
Ingang van het ooievaarsdorp in Zegveld 
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Er zijn vrijwilligers aanwezig die u op deskundige wijze het een en ander over de ooievaars kunnen vertellen. Het 

ooievaarsdorp in Zegveld is dit jaar volledig gerenoveerd en vrij toegankelijk. 

 

Hazekade 

U fietst over de Hazekade naar De Meije. De Hazekade is de grens en de waterkering van de polder Zegvelderbroek.  

Op plaatsen waar aan de linkerkant geen struikgewas is ziet u een tweede kade liggen. Dit is de grens en de 

waterkering van de Bodegraafse Meijepolder. Er is hier dus sprake van een dubbele kade terwijl er geen boezem-

water ligt. 

Bijzonder is ook dat de waterkering van de Meijepolder boven het maaiveld uitsteekt terwijl dat op deze plaats geen 

functie heeft. Volgens overlevering stamt de hogere kade uit de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze kade 

zou toen gediend hebben als keerkade om bij inundatie het water in het geïnundeerde gebied op peil te houden. In 

1672/1673 was al het land dat u rondom ziet onder water gezet om de Franse invallers tegen te houden. 

 

Slimwetering 

Halverwege de Dwarsweg en De Meije ziet u aan uw rechterhand het begin van de Slimwetering (op oude kaarten 

ook vermeld als Slimme wetering). Slim betekent in het Oudhollands krom. 

De Slimwetering is in 1546 gegraven voor een goede afwatering naar de molen die omstreeks 1500 aan de Greft was 

gebouwd; de molen stond op de plek waar nu het elektrische gemaal staat aan het Nespad. De Slimwetering loopt 

met een grote bocht door de polder Zegvelderbroek naar het Nespad. 

Op de Middenweg en de Milandweg liggen bruggen over de Slimwetering. Al bijna 500 jaar is deze watergang in 

functie. 

 
De slimwetering gezien vanaf de Hazekade 
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Mariabeeld en Mariagrot 

Bijna aan het eind van de Hazekade kunt u direct na het passeren van de school naar links gaan (hier even de fiets 

aan de hand nemen). U komt dan via het Meester Keespad bij een ‘monument in het groen’: de Mariagrot.  

 
Toegang tot Mariabeeld en Mariagrot vanaf de Hazekade 

De grot is gemaakt van beton, aan de achterzijde is de afdruk van de bekisting nog te zien. Het Mariabeeld is 

gemaakt van terracotta. Niet zichtbaar is dat Maria op de maansikkel staat en de slang vertrapt. Dit is een beeld uit 

de Apocalyps (Openbaring 12).  Wanneer de Mariagrot is gesticht is niet bekend, vermoedelijk zal dit rond 1930 

gebeurd zijn. Het Mariabeeld is begin dit jaar gerestaureerd in het Thomashuis. Dicht bij de Mariagrot ziet u nog een 

‘monument in het groen’: de toegang naar de begraafplaats. Het hoge bruggetje en de poort van groen vormen een 

karakteristiek geheel. Achter op de begraafplaats bij het granieten kruis ligt het priestergraf. 

 

Kerk van de parochie Meije en Zegveld 

Via het terrein achter de kerk kunt u naar de kerk lopen. Hier staat de kerk van de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe 

Geboorte Meije Zegveld. De kerk is gewijd aan Maria Geboorte. In de Rooms-katholieke geloofstraditie wordt op 8 

september de geboorte van Maria gevierd. De kerk is gesticht in 1871. Voordien werd gebruik gemaakt van schuil-

kerken die elders in De Meije stonden. De kerk is opgetrokken in neogotische stijl. Rechts naast de kerk staat de 

pastorie. 

 
Ingang van de RK Kerk van de Meije 
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Streekmuseum van Joop van Vliet. 

Vervolgens fietsen we door naar het amateur streekmuseum van Joop van Vliet waar veel agrarische spullen en 

voornamelijk veel emaillen kleingoed te zien zijn. In dit museum zijn heel veel gereedschappen te zien waarmee in 

vroeger tijd de groene monumenten zijn gemaakt en onderhouden. U wordt hier ontvangen door Aad Veelenturf, 

een lokale amateur historicus. 

 
Locatie van het streekmuseum aan de Meije 

De Blauwe Meije 

Vervolgens komen wij in onze route bij de pleisterplaats de Blauwe Meije voor een bezoek aan de landschaps-

tuin/galerie en terras.  

 

Ingang van de Blauwe Meije 

 Hier kunt u tevens vrijblijvend van de volgende presentaties genieten: 

 Aan de hand van de resultaten van een grondradarscan zal Chris Verheul een indruk geven van het verloren 

dorpje Mi in de Meije. Op de hele uren zal hij in de galerie een boeiende presentatie starten.  

 Fons van der Reep zal met 10 leden van de kunstkring uit Woerden een dag in de tuin schilderen en tekenen en 

vult het programma met zijn gedichten en poëzie. 



Open Monumentendag 2012 Zegveld en de Meije - 6 - 

 
De beeldentuin van de Blauwe Meije 

 Inger van der Dool zal in de ontvangstruimte een aantal oude ansichtkaarten van de Meije laten zien.  

Na het bezoek aan de Blauwe Meije kunt u voor de snelle route over de Middenweg naar Zegveld kiezen. 

 

Schraallanden 

Indien u voor de lange route kiest komt u in de Meije eerst langs de schraallanden van Staatsbosbeheer. Het natuur-

reservaat de schraallanden is het laatste restant van de blauwgraslanden die tot halverwege de vorige eeuw voorbij 

De Loet langs de hele Meije te zien waren. Dit waren hooilanden die al sinds de Middeleeuwen niet bemest werden 

en daardoor een bijzondere vegetatie hadden. 

Na 1930 zijn langs dit deel van de Meije nieuwe boerderijen ontstaan en zijn de percelen schraalland één voor één in 

cultuur gebracht. 

Bij de ruilverkavelingsactiviteiten rond 1960 is een klein deel tot natuurgebied verklaard en sindsdien beschermd. 

U kunt hier over een uniek wandelpad van een groot aantal bijzondere bloemen genieten. 

 

Toegang tot de Schraallanden 

Bij de volgende kruising kunt u de Oude Meije oprijden. Op deze kruising kunt u er ook voor kiezen om een bezoek te 

brengen aan de locatie van Natuurmonumenten en/of aan de Lusthof de Haeck. 
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Kruising Meije en Oude Meije en de locatie van Natuurmonumenten 

 

Lusthof De Haeck 

Lusthof De Haeck staat ook bekend als Bos van Teupken. Het is aangelegd als jacht-en visgebied door doctor W.H. 

Teupken tussen 1933 en 1953. Oorspronkelijk was het gebied riet- en waterland. Dr. Teupken heeft het laten 

veranderen in een gecultiveerd natuurgebied. Het is nu eigendom van natuurmonumenten. 

 

De toegangsbrug naar de Lusthof de Haeck 

In de Oude Meije komt u langs het Veenweide Innovatiecentrum. Dit onderzoekscentrum (ook wel bekend als de 

Proefboerderij) is ook eventueel te bezoeken. 
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Het Dorpje Mi 

Op ongeveer honderd meter voor de kruising van de Oude Meije en de Milandweg ziet u rechts van u de kavel waar 

het kerkje van het dorpje Mi volgens de legende zou moeten hebben gelegen. 

 

De locatie van het St. Maertens Kerckhof aan de Oude Meije 

 

 
Een indruk van het dorpje Mi zoals het er waarschijnlijk heeft uitgezien 

Dit dorpje Mi is al In een akte van 1131 vermeld. In het dorp stond een van de oudste kerken van het Land van 

Woerden, gewijd aan Sint Maarten. De locatie van het dorpje is te herkennen aan de oneffenheid in het grasland, die 

afwijkt van de vlakke omgeving. 

 

Wij wensen u veel plezier bij deze enerverende groen-van-toen tocht. 


