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IJSSELSTEIN

Beleef IJsselstein vanaf het water

Met de fluisterboten van Yselvaert krijg je vanaf de vestinggracht een hele andere kijk op de 
meest geliefde vestingstad van Nederland.  

IJsselstein ziet er vanaf het water verrassend anders uit. Maak in het weekend een vaartocht met 
Vrouwe Berthe en Heer Gijsbrecht langs de mooiste plekjes van IJsselstein. De verhalen van 
schippers brengen de geschiedenis tot leven. De route voert langs onder meer een 14e eeuwse 
kerk, 15e eeuwse stadsmuur, 16e eeuwse kasteeltoren, 17e eeuwse poortwachterswoning, 18e eeuwse 
korenmolen en 19e eeuwse basiliek. 

Een zeer bijzondere manier om het verleden van IJsselstein te ontdekken. De vaartocht duurt 
ongeveer 50 minuten (vaarseizoen mei t/m oktober). Naast deze rondvaarten worden ook diverse 
dagtochten vanuit IJsselstein georganiseerd. We hopen dat de nieuwe boten vanaf mei weer gaan 
varen!

Recreëren in IJsselstein

IJsselstein is de startplek bij uitstek om prachtige wandel- en fietstochten te maken in het Groene 
Hart. Uren wandelen of fietsen door de polder, over jaagpaden, dijken en kades in de 
Lopikerwaard en door andere prachtige historische plaatsjes aan de Hollandse IJssel en genieten 
van weidse uitzichten en de combinatie van cultuur en natuur. 
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Stadswandeling

Wil je meer horen over de geheimen van de meest geliefde vestingstad van Nederland, maak dan 
een stadswandeling door de historische binnenstad. Ervaren gidsen vertellen alles over 
IJsselstein en haar historische monumenten. Tijdens deze ontdekkingstocht neem je direct een 
kijkje in enkele bijzondere panden. Stadswandelingen zijn te boeken bij Stadsmarketing IJsselstein. 
Regelmatig organiseert Stadsmarketing IJsselstein historische wandelingen, wandelingen langs de 
verlichte monumenten en andere themawandelingen. Groepen kunnen het hele jaar een stads-wan-
deling reserveren op afspraak. 

Of ontdek IJsselstein met een van de online audiotours. Deze stadswandelingen met verhalen, fo-
to’s en routekaartje zijn gratis te downloaden op je telefoon met de gratis Izi-Travel app. Verhalen 
spelen automatisch af als je in de buurt komt van een monument of bezienswaardigheid. 

Grootste openbare collectie fruitbomen van Europa

In de parken en plantsoenen van IJsselstein zijn meer dan 1000 verschillende appel- en perenrassen 
te vinden. Dit is de grootste openbare collectie van Europa. De bomen staan vaak  ‘verdwaald’ in 
het openbaar groen in de woonwijken. Iedereen geniet zo op elk moment van de pracht van de 
appel- en perencollectie.

Grootste Kerstboom ter wereld

De markante Gerbrandytoren in IJsselstein is vanuit de verre omgeving te zien. Deze werd in 1958 
gebouwd in opdracht van de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij. De communicatietoren 

met een hoogte van ca. 367 meter geniet nationale en internationale bekendheid als ‘grootste 
kerstboom ter wereld’. 

Kinderplezier in IJsselstein

Avontuurlijk spelen in een historische speeltuin met een monnik die je welkom 
heet of indoor ravotten in een speelparadijs? Een kindervertelvaart maken 
of fanatiek crazygolf spelen en een pannenkoek eten? Altijd wat te doen 
in IJsselstein. 



Jachthaven Marnemoende 

Bij Marnemoende heb je het idee dat het altijd vakantie is. Een parel voor de stad. Gelegen aan de 
Hollandse IJssel, een mooie uitvalsbasis voor een bezoek aan het historische centrum. Marnemoende 
is de enige jachthaven aan de Hollandse IJssel tussen Utrecht en Gouda. Dit stuk Hollandse IJssel is 
gekanaliseerd en bijna geheel vrijgemaakt van beroepsvaart. Hier kun je heerlijk recreatief varen door 
weidse polders en prachtige Oud Hollandse stadjes waaronder IJsselstein, Montfoort, Oudewater 
en Haastrecht. Marnemoende is een complete jachthaven met onder andere ligplaatsen, overnacht-
ings-mogelijkheden, verhuur van vaartuigen en restaurant met terras.

Uitgaan, lekker eten en evenementen

Gezellige horeca, theater, bioscoop en een rijk gevulde evenementenkalender bieden vermaak, plezier 
en ontmoetingen voor jong en oud.

Wie in IJsselstein uit eten wil, kan kiezen uit verschillende keukens. Wil je feestelijk uit in IJsselstein? 
Breng dan een bezoek aan Fulcotheater met een ruim aanbod van cabaret, theater, filmhuis, theatercafé 
en bioscoop. Ook in Theater Pantalone kun je een breed scala aan voorstellingen zien. Heb je meer zin 
in een kroegentocht en lekker swingen? Het kan allemaal in IJsselstein. 

In IJsselstein is altijd wat te beleven. Ben je een liefhebber van een festival? Slenter je graag over een 
braderie of kunstmarkt? Of ben je juist een fanatiek hardloper of toch meer een Bourgondiër? De 
evenementenkalender is rijk gevuld. Kies het evenement dat bij je past via www.ijsselstein.nl en 
Ontmoet elkaar in IJsselstein! 

Stadsmarketing IJsselstein
Overtoom 7  -  3401 BK IJsselstein  -  T: +31 (0)30 688 72 73

E: info@uitinijsselstein.nl  -  I: www.ijsselstein.nl
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IJsselstein is een vestingstad van meer dan 700 jaar oud. De historische binnenstad is door 
de eeuwen heen behouden. Duidelijk zichtbaar zijn de stadspoorten, de kasteeltoren en de 
gerestaureerde stadsmuur. Een centrum dat door de inwoners liefkozend ‘stadje’ wordt genoemd. 
Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen. Je kunt er gezellig winkelen, uitgaan en cultuur 
beleven. IJsselstein heeft een rijk gevulde evenementenkalender. Voor jong én oud is er altijd 
wat te beleven. Ontmoet elkaar in IJsselstein.

ONTMOET HISTORISCH IJSSELSTEIN 

IJsselstein heeft een roemrucht verleden. In het historische centrum waant u zich 
in de middeleeuwen. Niet zo vreemd, want de contouren van de binnenstad zijn 
sinds die tijd nagenoeg onveranderd, evenals het stratenplan. De binnenstad, die is 
uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht, wordt omgeven door de vestinggracht 
en een deel van de stadsmuren. De historische binnenstad van IJsselstein dateert 
van het begin 14e eeuw en is ongeveer 500 meter lang en 270 meter breed. Alles 
ligt op loopafstand van elkaar: de monumenten, de kerken, het museum, de molen. 
Wandelend ontdek je de vele historische schatten van IJsselstein.

BLIJ JE TE ZIEN IN IJSSELSTEIN

Bezienswaardigheden

Bezoek de imposante St. Nicolaasbasiliek. Deze driebeukige hallenkerk in 
neogotische stijl is gebouwd in de periode 1885-1887 aan de hand van een 
ontwerp van architect Alfred Tepe. In de kapel van Onze Lieve Vrouwe van 
Eiteren staat het 22 cm hoge houten Mariabeeldje dat door de eeuwen 
heen voorwerp van grote verering en devotie is. In de zomer zijn er elke 
zaterdagmiddag speciale rondleidingen. De basiliek is dagelijks geopend van 
9.00 – 15.30 uur. Op speciale dagen kun je deze zomer de gewelven van de 
St. Nicolaasbasiliek beklimmen en genieten van schitterend uitzicht over 
IJsselstein en omgeving. 

 
De Oude St. Nicolaaskerk met beroemde Pasqualini toren is het oudste 
gebouw in renaissancestijl in Nederland. Deze unieke toren is alleen op Open 
Monumentendag te beklimmen. Ook in de kerk is veel moois te zien, zoals 
de praalgraven van Gijsbrecht van Amstel, zijn vrouw Bertha van Heukelom 
en van Aleida van Culemborg en het 23 stemmen tellend Van Vulpen-orgel. 
In de zomermaanden vinden diverse zomerorgelconcerten plaats. De kerk 
is van april t/m september elke zaterdagmiddag geopend. Belangstellenden 
kunnen op aanvraag met een gids van Stadsmarketing IJsselstein de kerk ook 
op andere dagen bezoeken (niet op zondag). 

Korenmolen De Windotter,  staande op de zuidhoek van de vestingmuur van 
het oude IJsselstein, markeert de cultuurhistorische achtergrond van IJsselstein. 
De molen is het oudste en meest ambachtelijke bedrijf van IJsselstein. 
Molenaar Maarten Dolman laat de wieken nog dagelijks draaien en daarmee is 
de molen een dynamisch werkend bedrijfsmonument. Bezoek ook de molenwinkel 
met onder andere bakproducten, leuke cadeaupakketten, zelf gebrouwen bier 
en een groot assortiment ambachtelijke producten.

De monumentale ‘Loyertoren’ is het restant van het eens vermaarde Kasteel 
IJsselstein. Het kasteel werd vooral bekend door het boek ‘Fulco de Minstreel’ 
van C. Joh. Kievit. In de toren zijn de linksdraaiende gemetselde wenteltrap, 
fraaie gewelven en voormalige Secretarie van de Rost (met daarin de oude 
gevangenis) te bezichtigen. De Kasteeltoren is één van de satellietlocaties voor 
tentoonstellingen van Museum IJsselstein. De Kasteeltoren is het middelpunt in 
het nieuwe Kasteelpark.

Historisch stadhuis: Rond 1560 gebouwd in opdracht van Willem van Oranje, 
Baron van IJsselstein, die tevens de bouw financieel mogelijk maakte. 
Het vormt met het ervoor gelegen plein, ‘De Plaats’, het centrum van het 
middeleeuwse IJsselstein. 

Museum IJsselstein (MIJ) wil wat dichtbij is bijzonder maken en het 
bijzondere dichtbij brengen. MIJ verleidt en verrijkt. Het laat je ontmoeten 
en brengt kunst en cultuur bij elkaar, IJsselstein en de wereld, het grootse 
en het kleine. Er zijn vaste exposities te zien over de historie van IJsselstein 
en wisseltentoonstellingen met hedendaagse kunst. Er is een doorlopend 
activiteitenprogramma dat aansluit bij de tentoonstellingen en er worden 
speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen. Van kunstgeschiedenis 
tot muziek en van workshops tot lezingen.
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