FIETSTOCHT

LANGS MOLENS VAN GOUDA EN
BODEGRAVEN-REEUWIJK

Start bij de Mallemolen 1e Moordrechtse Tiendeweg 3
De Mallemolen is één van de grootste poldermolens van Nederland. De eerste molen op deze plek
dateert uit 1804. In 1904 werd bij de Mallemolen een gemaal geplaatst. Kort daarna, in 1907, werd
de molen onttakeld om dienst te doen als woning voor de machinist van het gemaal. De Mallemolen
heeft thans een echte (hulp)bemalingfunctie voor dit gebied; via een vrij lange voorboezem wordt
uitgeslagen op de Kromme Gouwe. In 2010 is de molen gerestaureerd en is hij maalvaardig.
Bezoek: elke zaterdag bent u welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ga noordoostelijk richting Goudkade
Sla na 180 m rechtsaf naar de Goudkade
Na 33 m weg vervolgen naar Onder de Boompjes
Sla na 500 m linksaf naar Wachtelstraat
Sla na 210 m rechtsaf naar de Turfsingel
Sla na 400 m linksaf bij Veerstraat, ga de brug over
Sla direct na de brug rechtsaf naar de Vest

Na 200 m aan uw linkerhand staat korenmolen de Roode Leeuw.
De Roode Leeuw is een stellingmolen die in gebruik is als korenmolen. De hoogte van de stelling is
11,5 meter. In 1619 stond op deze plek al een molen. De huidige molen bestaat sinds 1771.
Bezoek: donderdag van 9.00 – 14.00 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur.
8.
9.
10.
11.
12.

Vervolg de weg en ga via de Vest richting Regulierenhof en Korte Raam
Sla na 100 m linksaf naar de Peperstraat
Sla na 70 m rechtsaf naar de Korte Noodgodsstraat
Sla na 60 m rechtsaf naar de Westhaven
Sla na 200 m linksaf naar de Punt

U bent nu bij korenmolen ’t Slot. Molen ’t Slot is nog volledig ingericht als korenmolen, maar er wordt
niet meer gemalen. In 1581 is de eerste molen gebouwd op de fundamenten van het kort tevoren
gesloopte kasteel van de Heeren van Ter Gouw. De huidige molen is de derde molen op die plaats en
werd gebouwd na afbranden van een achtkante stellingmolen op Paasdag 1831. Sinds 1962 is de
molen eigendom van de gemeente Gouda.
Bezoek: als de molen draait (meestal op donderdag en zaterdag)
13. Vervolg de weg via de Nieuwe Veerstal , met de Hollandse IJssel aan uw rechterhand,
naar de Goejanverwelledijk
14. Houdt de Hollandse IJssel aan uw rechterhand en blijf via een flauwe bocht naar rechts
op de Goejanverwelledijk fietsen
Na ca 1,5 km ziet u aan uw rechterhand, aan de overkant van de Hollandse IJssel, poldermolen De
Haastrechtse Molen. Deze molen is één van de weinige historische poldermolens met stelling in ons
land. Wegens de windvang moesten molens langs de Hollandsche IJssel boven de rivierdijken
uitsteken en daarom werden ze uitgevoerd als stellingmolen. De molen is gebouwd in 1862. De molen
is permanent bewoond en daarom niet aan de binnenkant te bezoeken.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sla na 3 km linksaf naar het fietspad Grote Lot
Vervolg Grote Lot voor ca 1,2 km
Sla rechtsaf bij de Willenskade
Rijdt via de WiIllenskade onder het spoor door tot aan de kruising met de Twaalfmorgen
Sla rechtsaf de Twaalfmorgen op
Vervolg de Twaalfmorgen gedurende 2,8 km tot aan deT-splitsing.
Sla linksaf de Oukoopsedijk op

Na ca 1 km ziet u aan uw rechterhand poldermolen de Oukoopse Molen. Dit is een wipmolen. In 1528
stond er al een molen op deze plaats. Dat zou dan een voorganger van de huidige molen geweest zijn.
In 1672 hadden Franse troepen nogal huisgehouden in de omgeving en ook molens vernield. In 1950
werd de molen grondig onderhanden genomen door de Moerkapelse molenmaker Bas Hertog.
Sluitstuk was het aanbrengen van fokwieken in 1952.
Bezoek: op zaterdag.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vervolg de Oukoopsedijk richting Nieuwenbroeksedijk
Fiets via een flauwe bocht naar links naar de Nieuwenbroeksedijk.
Maak na 1,1 km een flauwe bocht naar rechts naar de Hortemansdijk
Sla na 15 m rechtsaf naar de Lecksdijk
Lecksdijk draait na 2 km iets naar links en wordt Abessinië
Sla na 1,6 km rechtsaf naar de weg 2
Sla na 1,1 km linksaf naar Nespad
Vervolg na 1 km de weg naar Oud Bodegraafseweg
Vervolg de Oud Bodegraafseweg richting Bodegraven
Sla na 2,2 km linksaf naar Midden Nederland route / Oud Bodegraafseweg
Sla na 55 m linksaf naar Oud Bodegraafseweg
Sla na 210 m linksaf naar de Overtocht

Aan uw rechterhad ziet u korenmolen de Arkduif. Deze molen werd gebouwd in 1697 en was tot ca.
1946 in gebruik als graanmolen. In 1974 is de molen door de gemeente Bodegraven aangekocht en in
de volgende jaren gerestaureerd. In oktober 2009 is de molen deels in de steigers gezet, waarna met
uitwendig herstel kon beginnen. In 2013 vond een restauratie plaats aan het gaande werk. De naam
Arkduif bestaat sinds 1956. In dat jaar heeft toenmalig eigenaar Van Vliet in een door hemzelf
uitgeschreven prijsvraag de naam "De Arkduif" voor deze tot dan toe naamloze molen tot winnaar
uitgeroepen. 'Arkduif' verwijst naar het Bijbelse verhaal van Noach in de ark, waar een duif het teken
was van het nieuwe leven na de zondvloed. Bezoek: als de molen draait.
Terug naar Gouda
34. Ga zuidoostelijke op Overtocht richting Oude Zustertuin
35. Sla na 210 m rechtsaf weer naar Oud Bodegraafseweg
36. Sla na 300 m rechtsaf naar Midden Nederland Route/Oud Bodegraafseweg
37. Sla rechtsaf om op de Midden Nederland Route/Oud Bodegraafseweg te blijven
38. Ga verder op de Midden Nederland Route via J.C. Hoogendoornlaan
39. Sla na 1,2 km linksaf naar Midden Nederland Route via Warmoeskade
40. Vervolg na 1,7 km de Midden Nederland Route via Zijdeweg
41. Sla na 1,1 km linksaf naar Schinkeldijk
42. Sla na 800 m rechtsaf naar Kerkweg
43. Sla na 1,3 km rechtsaf naar Dorpsweg
44. Sla na 300 m linksaf naar Reewal
45. Na 1,3 km weg vervolgen naar Bloemendaalseweg
46. Sla na 2,2 km rechtsaf naar Burgemeester van Reenensingel
47. Ga na 1,1 km bij de bowlingbaan linksaf de Gentseweg op
48. Gentseweg gaat over in fietspad Winterdijk en gaat onder de Burg. Jamessingel door
49. Vervolg het fietspad voor 450 m via 2 spoortunneltjes
50. Sla bij deT-splitsing linksaf richting H.J. Nederhorststraat
51. Sla na 450 m rechtsaf naar de H.J. Nederhorststraat
52. Sla na 73 m rechtsaf richting de verkeerslichten bij de Steve Bikobrug
53. Ga linksaf de Steve Bikobrug over naar de Industriestraat
54. Sla na 500 m rechtsaf de Goudkade op en ga direct links naar de Mallemolen
Het rondje is compleet!

