Loop een klein stukje rechtdoor en steek het kleine bruggetje links over naar
de Walkade. Je bent nu bij Museum IJsselstein.
Vraag 16

Dit is nu een museum, maar vroeger
een...
a. School
b. Boerderij
c. Fabriek

Tip

Loop door het Vestingplantsoen langs het kanon en ga linksaf het bruggetje
over. Steek als je bij de weg komt aan de linkerkant over. Je bent nu bij de
Speeltuin Kloosterplantsoen. Hier kun je lekker spelen en klimmen tussen
de bomen.

Tip

In Speeltuin Kloosterplantsoen is van alles te
beleven. In de speeltuin is een kiosk waar je
tijdens openingstijden iets lekkers kunt halen.
De speeltuin is ook toegankelijk als je een
beperking hebt.

Bij Museum IJsselstein kun je veel ontdekken en
beleven over kunst en cultuur, IJsselstein en de
wereld. Bij elke nieuwe tentoonstelling is er ook
voor jou weer iets nieuws te leren.

Vraag 21

Hoe heet deze molen?
a. Den Arend
b. De Windotter
c. Oog in ’t Zeil

‘ Rondje Speuren
IJsselstein’

Loop langs de molen naar de Schuttersgracht en dan linksom via de
Molenstraat naar de Benschopperpoort. Daar vlakbij zie je links een beeld
van een vrouw met een kind. Ze zijn op weg naar de markt. Dit herinnert
eraan dat IJsselstein al eeuwenlang een markt heeft.

Ga
lekker op pad
en ontdek
IJsselstein

Vraag 22

Wat heeft de vrouw onder haar arm?
a. Een kip
b. Een zak meel
c. Een hondje
Vraag 18

Wie zijn er niet welkom in de speeltuin?
a. Baby’s
b. Volwassenen
c. Honden
Loop om het museum heen naar de Walkade. Die loopt bovenlangs de
oude stadsmuur. Ga links de trap af naar de Kruidentuin in het Vestingplantsoen.

Toegankelijke route voor rolstoel/kinderwagen:
Sla vraag 17 over en loop dan vanuit de Walkade, langs
het brandspuithuisje naar de Panoven richting Speeltuin
Kloosterplantsoen. Zie ook plattegrond.

Loop de brug over en sla linksaf naar het beginpunt voor het stadhuis.
Wat kan jij goed speuren, zeg! En je hebt veel ontdekt over de stad IJsselstein.

We benoemen jou tot ridder of
jonkvrouw in de Orde van
IJsselstein en wensen je nog veel
plezier in onze stad.

Speeltuin Kloosterplantsoen
De speeltuin ligt naast de resten van een oud klooster en dat
zie je terug in allerlei dingen. Je speelt tussen spitsbogen met
Latijnse spreuken. En er staat een groot beeld van een monnik.
Probeer hem maar eens aan het praten te krijgen.

Kom je nog eens speuren?

Vraag 19

De monnik heet …
a. Nicholaus
b. Ghisbert
c. Bernhardus

Wil je jouw antwoorden controleren?
Je vindt alle juiste antwoorden op
inijsselstein.nl/post/rondjespeuren
of scan deze QR-code.

Vraag 20

Hoeveel monniken kunnen hier
zitten?
a. 12
b. 14
c. 16
Lekker gespeeld en geklommen? Dan gaan we weer op pad. Loop terug
het bruggetje over en ga rechtdoor de trap op naar de Walkade.
Sla linksaf en volg de Walkade helemaal tot je bij de molen bent.

Fotocredits:
Herbert Ziher, John Verbruggen, Jurgen den Uijl, Alexandre Meijer, Marijke
van Vliet, Jaco Schinkel, Ronald Molegraaf, Brandrs, Thomas Nagtegaal en
Theo ter Horst

Download de gratis iz.TRAVEL app – Scan de QR-code

Of volg de rest van de alternatieve route: loop vanaf de speeltuin via de Maria van Henegouwenstraat, ga rechtsaf naar
Doelenstraat en dan naar de Walkade.
De Korenmolen
Vroeger brachten de boeren hier hun graan om dat te laten
malen. Het is nu een belangrijke bezienswaardigheid in IJsselstein en er wordt nog steeds graan gemalen.

Vraag 17

Hoe heet de boom in het midden?
a. Riddereik
b. Koningslinde
c. Monniksbeuk

Tip

Houd jij wel van iets lekkers? In de molenwinkel
kun je boodschappen doen om zelf de lekkerste
pannenkoeken en koekjes te bakken.

Meer gratis tours
Zin in een ander Rondje IJsselstein?
Kijk op www.inijsselstein.nl of www.izi.travel/nl voor
meer mogelijkheden. Beleef IJsselstein op je telefoon
en geniet tijdens je rondje van de verhalen en tips.
Informatie

inijsselstein.nl - 030 688 72 73 - info@uitinijsselstein.nl

ca. 2 uur
speur- en
speelplezier

Al speurend ontdek je
de geheimen van IJsselstein
IJsselstein is een supergezellig stadje met leuke
winkels, een bioscoop en een te gekke speeltuin. Je
kunt er ook goed speuren en ondertussen leer je iets
over de geschiedenis van IJsselstein. Wist je dat de
naam van ons stadje komt van Stein (kasteel) aan
de IJssel? Heel lang geleden, in de 13e eeuw, bouwde
Gijsbrecht van Amstel hier een kasteel. Daar zie je
her en der nog resten van, zoals de Kasteeltoren.
En wist je dat de molen dagelijks wel 1000 kilo meel
maalt? Met deze speurtocht kom je nog veel meer te
weten en onderweg kun je even spelen bij Speeltuin
Kloosterplantsoen. Ga jij lekker op pad?

Tip

Ga je op pad in een rolstoel of met een
kinderwagen? Volg dan vanaf vraag 16
de alternatieve route en sla vraag 17 over.

Deze speur- en speeltocht van ca. 2 uur door het
historische centrum van IJsselstein is geschikt voor
kinderen van 6 tot 10 jaar (onder begeleiding van een
volwassene).

Star t
We starten op de Overtoom voor het stadhuis. Steek voorzichtig over en
loop naar de brug (Benschopperpoort). Vlak voor de brug staat links een
beeld van een jongen met een muziekinstrument.
Vraag 1

Hoe heet deze jongen?
a. Kees de Apeluier
b. Fulco de Minstreel
c. Jochem de Zwerver
Ken je zijn verhaal?
Hij is de hoofdpersoon uit een boek van C. Joh. Kievit. Je kunt
dit boek lenen in de Bibliotheek.
Steek de brug over en sla linksaf. Je loopt nu door de St. Nicolaasstraat.
Zoek het beeldje van de foto hiernaast. Het beeldje voor je is een kopie.
Vraag 2

Van welke vrouw is hier een beeldje
gemaakt?
a. Bertha van Heukelom
b. Aleida van Culemborg
c. Onze Lieve Vrouwe van Eiteren
Mariabeeld in de Nicolaasbasiliek
In 1310 vonden slootgravers het originele beeld in Eiteren. Zij
brachten het naar de pastoor van de parochie, maar op onverklaarbare wijze verdween het beeldje een paar keer en werd
weer teruggevonden in Eiteren. Ook zorgde het Mariabeeld
volgens een oud verhaal voor wonderbaarlijke genezing van een
zieke vrouw. Het originele beeld staat in de Nicolaasbasiliek.
Tijdens de jaarlijkse ‘Ommedracht’ in juni dragen IJsselsteiners
in kleding van vroeger het beeld met zich mee door de straten.

Loop naar de kerk aan het einde van de straat. Dat is de St. Nicolaasbasiliek.

In welk jaar is deze kerk gebouwd?
a. 1570
b. 1887
c. 1972

Loop nu om de kerk heen, langs de huizen aan het Kronenburgplantsoen.

Het ‘Rondje Speuren’ is een van de rondjes die je in
IJsselstein kunt maken. Hiervoor kun je deze papieren
speurtocht gebruiken, maar je kunt ook de app
downloaden op een smartphone van jezelf of een van
je ouders. Via de app krijg je nog veel meer informatie
bij de verschillende vragen.
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1. Download de gratis
izi.TRAVEL app.
2. Scan deze QR-code.
3. Druk op Start en de route
verschijnt op je scherm.

Tip

Dit ijzeren voorwerp werd gebruikt
door …
a. Een koddebeier
b. Een teenschiller
c. Een koperslager

Loop een stukje verder het Kronenburgplantsoen in. Steek de weg over bij
het kruispunt. Links zie je de Kasteeltoren.

Kasteeltoren
Deze toren was onderdeel van het tweede kasteel van IJsselstein dat rond 1600 op deze plek werd gebouwd. Van het
eerste kasteel van Gijsbrecht van Amstel is niets meer over
door vijandige belegering. Net over de brug naar het park zie
je een beeldje van Gijsbrechts dappere vrouw, die het kasteel
verdedigde toen haar man gevangen zat.
Vraag 5

Hoe heette deze slotvrouwe?
a. Bertha van Heukelom
b. Aleida van Culemborg
c. Maria van Eiteren

Loop terug naar het kruispunt, ga linksaf de Kloosterstaat in en loop door naar
het plein. Op de hoek met de Benschopperstraat zie je Bar Brasserie Joris.

Vroeger was dit een ‘uitspanning’, waar de kooplieden onderhandelden en waar de koetsiers hun paarden konden wisselen.
Kijk eens goed naar het uithangbord.
Vraag 6

Met welk dier vecht ridder Sint Joris?
a. Een eenhoorn
b. Een slang
c. Een draak

De mandenmakerij
In de omgeving van IJsselstein waren vroeger veel kersenboomgaarden. Er waren manden nodig om het fruit in te
verzamelen en te vervoeren. De manden werden gemaakt van
wilgentakken (wilgentenen). Dit groeide goed op de oevers van
de Hollandse IJssel. De wilgentakken werden afgesneden en in
het water gelegd om ze soepel te maken. Daarna werd de
schors erafgehaald met een ijzeren gereedschap dat je op de
foto rechtsboven ziet.
Het voorwerp zit nu op een poortdeur naast een van de huizen
in deze straat. Zoek het maar op! Hier woonde vroeger iemand
die dit ijzer voor zijn beroep nodig had. Dat beroep had een
aparte naam. Heb je al een idee hoe het heette?

Tip

Je kunt ook goed ronddwalen in het
Wilgenlabyrint bij de Nedereindse Plas.

Ga nu de Benschopperstraat in. Aan de rechterkant, op nummer 43, zie je
een oud gebouw, waarin nu een restaurant gevestigd is.
Vraag 7

Dit was vroeger de eetzaal van …
a. Een klooster
b. Een weeshuis
c. Een school

Loop terug naar het plein, de Plaats.

Dit is al eeuwenlang het centrum van IJsselstein. Je vindt hier
het oude stadhuis.
Vraag 8

Wanneer is het gebouwd?
a. In 1934
b. In 1560
c. In 1837

Loop nu vanaf het plein de Utrechtsestraat in. Het gebouw op nummer 56
heeft een torentje op het dak. Kijk eens naar het torentje. Aan de bovenrand
van de muur zie je ‘kantelen’.
Vraag 9

‘Kantelen’ zie je meestal bij …
a. Boerderijen
b. Bruggen
c. Kastelen

Doe je oortjes in.
https://cms.izi.travel/13206/tours/339914/qr_code.html

Loop verder door de Utrechtsestraat en kijk omhoog naar de gevels.
Zie je het huis dat op de foto hieronder staat?
Vraag 10

Wat kun je kopen in de winkel eronder?
a. Schoenen
b. Wijn en bier
c. Vis

Zie je op nummer 42 de laars aan de muur hangen? Dat lijkt er wel een
van De Gelaarsde Kat. Ken je dat sprookje? Zoek het anders maar eens op…
Vraag 11

In welk ander sprookje spelen
laarzen een belangrijke rol?
a. Roodkapje
b. Klein Duimpje
c. Sneeuwwitje
Loop verder door de Utrechtsestraat tot aan het kruispunt met de
Kerkstraat. Sla linksaf de Kerkstraat in en loop door tot de bocht in
de straat. Rechts zie je de Oude Sint Nicolaaskerk.

Oude Nicolaaskerk
Deze kerk is al meer dan 700 jaar oud. De grote toren is
later gebouwd, in 1532. In 1911 was er een grote brand,
waarbij de kerk en de toren helemaal uitbrandden. Het
nieuwste stukje van de toren is de torenspits, die na de
brand op de toren is gebouwd.
Vraag 12

De bouwmeester die het oudste stuk
van de toren liet bouwen kwam uit …
a. Italië
b. Amsterdam
c. IJsselstein
Loop terug door de Kerkstraat naar het kruispunt met de Utrechtsestraat.
Sla linksaf de Utrechtsestraat in. Loop die door en kijk zo nu en dan omhoog.

Vraag 3

Download de gratis iz.TRAVEL app – Scan de QR-code

Je telefoon als gids

Vraag 4

Vraag 13

Op welk huisnummer zie je deze
bebaarde mannenkop?
a. Op nummer 20
b. Op nummer 16
c. Op nummer 14
Hij stelt waarschijnlijk de Griekse oppergod Zeus voor.
In deze straat zit een bocht. Loop die door, sla aan het einde van de straat
linksaf en ga tot net over de brug. Links zie je het Brandspuithuisje.

Brandspuithuisje
Hier werden vroeger de spullen bewaard waarmee branden
werden geblust: leren emmers, stokken, pieken en spuiten.
Het is gebouwd in 1622.
Vraag 14

Het Brandspuithuisje heeft …
a. 2 luiken
b. 4 luiken
c. 6 luiken
Loop terug de brug over door de IJsselpoort. De dieren op de torentjes
houden de wacht over de brug. Ze staan symbool voor de stad IJsselstein.
Vraag 15

Welke dieren bewaken de stad?
a. 2 honden
b. 2 draken
c. 2 leeuwen
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Hij stelt waarschijnlijk de Griekse oppergod Zeus voor.

