
 

 

 

 

 

 

Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek hebben ook dit jaar gezamenlijk 

een programma samengesteld met deelnemende monumenten in onze gemeentes. Om deze monumenten te 

bezoeken hebben wij voor u twee routes gemaakt die voeren langs de monumenten die ZATERDAG 10 

SEPTEMBER geopend zijn.  Met de zuidelijke route komt u bij monumenten in Heemstede, Bennebroek en 

Vogelenzang (een route van ca. 1 uur fietsen), met de noordelijke bezoekt u Bloemendaal en Overveen (een 

route van ca. 30 minuten fietsen). 

Onderaan deze routebeschrijving vindt u een plattegrond van de af te leggen route. Wij wensen u veel plezier! 

Deel de leukste foto’s die u onderweg maakt met ons op Instagram @omdbloemendaal of op de Facebookpagina 

van de hvhb.nl  

 

R.K. kerk OLV Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 5, Overveen   geopend van 11.00-16.00 uur 

(De bisschopskelder is geopend. Het kleed Ark van Noach kan bewonderd worden. Er is uitleg over de 

kruiswegstaties van Jan Toorop, het bijzondere doopvont en de architectuur van Molkenboer). 

De Korte Zijlweg vervolgen, over het spoor en bij de rotonde linksaf naar de Militairenweg. Bij de volgende 

rotonde rechtdoor naar de Zeeweg. Tegenover de ingang van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt het 

PWN Waterwingebied, Zeeweg naast WOC, Overveen   geopend van 12.30-16.00 uur 

(Beide dagen worden ieder half uur rondleidingen gehouden. Duur van de excursie is ca. 45 minuten. De 

watertoren is op de begane grond te bezoeken voor de expositie ‘duinen vertellen oorlogsverhalen’. Het is niet 

mogelijk de toren te beklimmen). 

Terug naar de rotonde op de Zeeweg en rechtdoor naar de Militairenweg. Bij de rotonde linksaf naar de 

Bloemendaalseweg. De eerste weg links, Ter Hoffsteedeweg, nemen daar is aan de rechterkant de ingang naar  

Gemeentehuis / Kareol, Bloemendaalseweg 158, Overveen   geopend van 10.00-15.00 uur 

(In het gemeentehuis is een presentatie te zien van voorwerpen, waaronder tegeltableaus, afkomstig uit de 

buitenplaats Kareol met toelichting op de geschiedenis) 

Terug naar de Bloemendaalseweg en deze vervolgen naar het noorden. Met de bocht mee naar links over de 

Mollaan en bij de rotonde rechtdoor naar de Brederodelaan. Voorbij de hockeyvelden linksaf naar de Zocherlaan. 

Aan de rechterkant ligt het 

 

 

 

 

 

 



Carré van Bloemendaal, Zocherlaan 4-88, Bloemendaal    geopend van 10.00-15.00 uur 

(Op eigen gelegenheid kan men een culturele puzzeltocht doen die gaat over het monument, daarnaast zijn er op 

een aantal tijdstippen korte lezingen: 

*11.00-11.15 uur lezing over de historie van Meerenberg als psychiatrische inrichting door Rob de Vries. 

*12.00-12.15 uur lezing “Duurzaamheid in het Carré” door Philipp Kaufmann. 

*13.00-13.15 uur lezing over de historie van Meerenberg als psychiatrische inrichting door Rob de Vries. 

*14.00-14.15 uur lezing “Duurzaamheid in het Carré” door Philipp Kaufmann. 

Tussendoor zijn er verschillende muzikale intermezzo’s). 

 

Terug naar de Brederodelaan en linksaf in noordelijke richting de weg vervolgen. Aan de linkerkant bevindt zich de 
voormalige Protestantse Kerk, behorende bij de psychiatrische inrichting oftewel de 

Zocherlounge, Zocherlaan 1, Bloemendaal    geopend van 13.00-17.00 uur 

Terug naar de Brederodelaan en rechtsaf in zuidelijke richting de weg vervolgen. Bij restaurant “Bartje 

Bloemendaal” rechtsaf naar de Bergweg. Na de bocht bevindt zich aan de linkerkant de 

Algemene Begraafplaats, Bergweg 64, Bloemendaal   geopend van 12.00-17.00 uur 

(Er is een zelfgegidste rondleiding langs historische graven. Plattegrond van de wandeling en boekje met 

informatie wordt verstrekt bij het beheerderskantoor (=het voormalige lijkenhuisje).   

    

 

Wij hopen dat u genoten heeft, zie hieronder de plattegrond. 

 


