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                                 Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
                                         Zondag 15 september van 12.00-14.00 uur 

                                                   De Adventskerk vormt een mijlpaal in de protestantse kerkbouwkunst.  
                                                 Architect Karel Sijmons drukte met dit gebouw zijn stempel op de           
                                               moderne kerkbouw in Nederland.                                                                                                                             
                                             Het is een PROVINCIAAL monument. 
 

                                       Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
                                 Zondag 15 september van 12.00-17.00 uur 

                           De Antoniuskerk was gebouwd als noodkerk naar ontwerp van 
                                  Jos Cuypers. Het vele beschilderde hout in het interieur                                                     
                                                                      geeft een decoratieve uitstraling. 
                                                                    Het is een PROVINCIAAL monument. 

                                     

                                De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout                               
                                       Zondag 15 september van 11.00-16.00 uur 
                                        Het gebouw van De Nieuwe Kring is een ontwerp van villabouwer A.P.  
                                               Smits. Het is een sober gebouw, de kerk is verscholen geplaatst aan de  
                                             achterkant van het pand. 
                                           Het is een PROVINCIAAL monument. 
 

                           Hervormde Kerk, Binnenweg 67, Bennebroek 
                             Zaterdag 14 september van 13.00-17.00 uur 

                      De Hervormde Kerk in Bennebroek is een ontwerp van Pieter Post  
                                   op initiatief van Adriaan Pauw jr.. Vele elementen in dit  
                                                                                gebouw verwijzen naar hem. 
                                                                        Het is een PROVINCIAAL monument. 
 

                                         Adelbertkapel, Dennenweg 16, Bloemendaal 
                                   Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                    11.00-16.00 uur 

                                          De Adelbertkapel werd gebouwd naar ontwerp van monnik-architect Dom Paul 
                                         Belliot en bevindt zich op de begraafplaats Adelbert aan de rand van Bloemendaal. 
                                       Het is een PROVINCIAAL monument.             

             
                                    Algemene Begraafplaats, Bergweg 60, Bloemendaal 
                               Zaterdag 14 september van 12.00-17.00 uur 
                                 Zondag 15 september van 14.00-17.00 uur 

                                    Grenzend aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt  
                                           sinds 1915 de Algemene Begraafplaats. Veel bekende   
                                                  Bloemendalers vonden hier hun laatste rustplaats. 
                                                                          Het is een PROVINCIAAL monument. 
 

                                       Dorpskerk, Kerkplein 1, Bloemendaal 
                                  Zondag 15 september van 12.00-17.00 uur 

                                         De Bloemendaalse Dorpskerk werd gebouwd in 1635. Veel onderdelen uit                                                                                  
V                                       het interieur zijn bewaard gebleven. In 2014 is de kerk volledig gerestaureerd. 
                                        Het is een GEMEENTELIJK monument. 

                       DEELNEMERS 

 



                                          De Hartenlust, Vijverweg 31, Bloemendaal 
                               Zondag 15 september van 11.00-14.00 uur 

                                             De Hartenlustschool is ontworpen door C.L.M. Robbers en grijpt terug naar een 
                                             traditionele bouwwijze. In W.O. II is het torentje afgebroken maar is in oude  
                                            glorie hersteld. Het is een GEMEENTELIJK monument. 
                                           Oud-directeur Willem Metselaar zal rondleidingen geven waarin hij verteld                
                                         over de geschiedenis van het gebouw en de renovatie. 
 

                           Café ’t Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal 
                           Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                                         van 09.00-18.00 uur (en daarna) 
                         Café ’t Hemeltje is sedert 350 jaar café en werd vroeger aangeduid als 
                  “Het Huis van Brederode”, zoals te lezen is op het bord dat al jarenlang aan 
                                                     de gevel hangt. Het is een GEMEENTELIJK monument. 
 

                                                 De Kapel, Potgieterweg 4, Bloemendaal 
                                     Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                      13.00-17.00 uur 

                                             De Kapel is ontworpen door architecten Mulder en Van Asdonk. Zij kozen  
                                            voor een villa-achtige bouw in eclectische stijl en kenmerken van de 
                                           Amsterdamse School. Het is een GEMEENTELIJK monument. 
 
 

                      Vrij-Katholieke Kerk St. Raphaël, Popellaan 1, Bloemendaal 
                                   Zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur en 
                                         zondag 15 september van 13.00-17.00 uur 

                              De Raphaëlkerk is een ontwerp van J. de Lugt, een combinatie van 
                                                traditionele gotische constructiewijze en vormen uit de  
                                              Amsterdamse School. Het is een GEMEENTELIJK monument. 
     

                                             Thijsse’s Hof, Mollaan 4, Bloemendaal 
                                       Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
    10.00-16.00 uur 

                                              Jac. P. Thijsse kreeg van de gemeente Bloemendaal een stuk grond 
                                             cadeau, dat werd Thijsse’s Hof, Nederlands oudste heemtuin naar ontwerp 

                                            van Leonard Springer. Het is een RIJKSMONUMENT.   
            
                                                  De Vertelschuur, Krullenlaan 3, Bloemendaal 
                                          Zondag 15 september van 11.00-15.00 uur 
                     De Vertelschuur werd rond 1900 gebouwd en hoort bij een voormalige 
                             dienstwoning op landgoed Schapenduinen. Nu is deze kapschuur een 
                                     ruimte voor de vertelkunst. Het is een PROVINCIAAL monument. 
                 Om 11.00 uur en 14.00 uur worden drie verhalen verteld uit de Decamerone 
  van Boccaccio, er wordt tussentijds muziek gespeeld en het bijenparadijs kan bezichtigd worden.  
          
 

                                               Zocherlounge, Zocherlaan 1, Bloemendaal 
                                                Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                         13.00-17.00 uur 

                                        De Zocherlounge was als kerk een der eerste gebouwen op het terrein 
                                               van het Provinciaal Ziekenhuis, is een ontwerp van J.D. Zocher en wordt  
                                              tegenwoordig bewoond. Het is een PROVINCIAAL monument. 
 
 

                                                  Eerebegraafplaats, Zeeweg 26, Overveen 
                         Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                                                                  09.00-18.00 uur   
                               In 1946 werd het ontwerp van de Eerebegraafplaats gemaakt door 
                     architecten Holt en Komter om de herinnering aan de omgekomen verzets- 
                                                  strijders levend te houden. Het is een RIJKSMONUMENT. 
                       Tussen 11.00-16.00 uur zijn bestuursleden aanwezig om uitleg te geven  
                                                                                               en vragen te beantwoorden.   
 
 



                                 Elswout Modelboerderij, Elswoutslaan 2, Overveen 
                                Zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur 

                          De modelboerderij werd in 1884 gebouwd. Nadat het vele jaren 
                  leegstond heeft Staatsbosbeheer in 2013 besloten tot restauratie over 
                                    te gaan voor herbestemming. Het is een RIJSKMONUMENT. 
                    Er zijn rondleidingen voor bezoekers en vertoning van de film over 
                                                                                        de toekomst van Elswout. 
 

                                            Joodse Begraafplaats, Tetterodeweg 13, Overveen 
                                       Zondag 15 september van 12.00-17.00 uur  
                                                In 1797 werd de Joodse Begraafplaats opgericht door Adath Jessurun,       
                                                afsplitsing van de Amsterdamse Hoogduitse Joodse Gemeente. 
                                               Er zijn ca. 220 personen begraven. Het is een RIJKSMONUMENT.   
                                              Bestuursleden zijn aanwezig om rondleidingen te verzorgen en          
                                            vragen te beantwoorden. 
 

                                          Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen 
                  Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                                                           10.00-18.00 uur 

          Deze markante witte herberg en de legendarische holle boom aan de voet 
     van het hoge duin ‘De Blinkert’ is al vier eeuwen een ontmoetingsplaats om de 
                                maag te vullen en te ontspannen. Het is een RIJKSMONUMENT. 
    Zondag worden tussen 13.00 en 16.00 uur drie voorstellingen van 20 min. gespeeld 
                                                                                     van de klucht “De Soete Suikerbol” 
 

                                             Schuur op Landje van De Boer, Bloemendaalseweg 183, Overveen 
                                Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                 11.00-17.00 uur 

                                        De Schuur op het Landje van De Boer is gebouwd tussen 1830 en 1880 en heeft een                                                                                                                                                                        
                                       beeldbepalende waarde. Deze voormalige tuindersschuur is in 2010 opnieuw opge- 
                                      bouwd en is gelegen tegenover het gemeentehuis. Het is een GEMEENTELIJK monument.                                                                                             
                          Het terras is geopend voor appelsap, kruidenthee en appeltaart. 
 

  Voormalige Haarlemse Waterfabriek, Zeeweg (naast tennispark WOC) 
                                                                                           Overveen 
                     Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
                                                                               13.00-16.00 uur 

              De Watertoren en pompstation op het terrein van de Voormalige Haarlemse 
                 Waterfabriek zijn ontwerp van J. Schotel. De gebouwen zijn eigendom van 
                                                           waterbedrijf PWN. Het is een RIJKSMONUMENT. 
        Om 13.00 uur en 14.30 uur worden rondleidingen gegeven over het terrein en de Watertoren. 
 

                                   Buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang 
                               Zondag 15 september van 11.00-16.00 uur 

                                       Het huidige huis op buitenplaats Leyduin werd begin 20e eeuw gebouwd door 
                                        de familie Dorhout Mees. Sinds 1996 is Stichting Landschap Noord-Holland 
                                       Het is een PROVINCIAAL monument. 
                                    Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur start een excursie vanaf de parkeer- 
                                 plaats. De route loopt door Huis Leyduin en over de buitenplaats. 
 

                    R.K. Kerk OLV Tenhemelopneming, Kerkweg 1, Vogelenzang 
                                        Zondag 15 september van 12.00-16.00 uur 

                                 De kerk is gebouwd naar ontwerp van architect Th. Molkenboer. 
                       Bijzonder zijn o.a. de betegelde wanden en het fraaie beeldhouwwerk. 
                                                                          Het is een GEMEENTELIJK monument. 
                                De kerktoren kan beklommen worden en er is een expositie over 
                                                                                Plekken van Plezier in Vogelenzang. 
                                                                 

                                    Stationsgebouw, Leidsevaart 34-36, Vogelenzang 
                               Zaterdag 14 september van 10.00-17.00 uur, zondag 
                               15 september horeca open van 11.00-17.00 uur 

                                    Het voormalig stationsgebouw is in de 19e eeuw naar alle waarschijnlijkheid 
                                  ontworpen door architect Margadant. Sinds 1956 is het niet meer in gebruik voor 
                                voor vervoer. Het is een RIJKSMONUMENT. 
 



 
                     
    
                                     
 
 
 
                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Ons Bloemendaal dankt ook dit jaar alle        
deelnemende monumenten voor hun medewerking  
aan Open Monumentendag. 

 

 
De gemeente Bloemendaal is verheugd dat Stichting  
Ons Bloemendaal jaarlijks Open Monumentendag 
organiseert en heeft de drukkosten van deze folder op zich 
genomen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meer weten over de              

geschiedenis van Bloemendaal    en 

de bescherming daarvan 

ondersteunen? Word donateur van 

Stichting Ons Bloemendaal. U krijgt 

dan vier keer per jaar het full-

colour magazine toegestuurd en u 

kunt deelnemen aan tal van 

excursies en activiteiten. Als 

donateur maakt u mede mogelijk 

dat Bloemendaal met zijn vijf 

dorpskernen mooi blijft voor  

€ 23,00 per jaar. 

Aanmelden als donateur kan via 

een e-mail aan onze leden-

administratie: 

penningmeester@onsbloemendaal.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kijk voor uitgebreidere 
informatie op: 

www.openmonumentendag.nl 

 

Op de website van 
Stichting Ons Bloemendaal 
kunt u voor beide dagen 

een fietsroute openen die 
voert langs monumenten 

die dan geopend zijn. 

www.onsbloemendaal.nl 
 
 

http://www.openmonumentendag.nl/

