
 

 

 

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.  

 

Raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede     geopend van 10.00-13.00 uur 

Vanaf het Raadhuisplein linksaf de Raadhuisstraat en dan de eerste straat rechts inrijden. Aan uw rechterhand 

ziet u de  

Kleine Vermaning, Postlaan 16, Heemstede      geopend van 10.30-16.00 uur 

Terug naar de Raadhuisstraat die overgaat in de Valkenburgerlaan. Op de rotonde de derde afslag nemen, de 

Valkenburgerlaan vervolgen en de tweede straat rechts inrijden. Aan de linkerkant ziet u de   

Algemene Begraafplaats, Herfstlaan 3, Heemstede     geopend van 11.00-12.00 uur 

(om 11.00 uur is er een lezing in de aula, aansluitend een rondleiding over de begraafplaats) 

Terug naar de Valkenburgerlaan en bij de rotonde de eerste afslag nemen = de Heemsteedse Dreef. De tweede 

straat rechts inrijden, de Camplaan. Aan de linkerkant ziet u de  

Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede     geopend van 10.00-17.00 uur 

De Camplaan vervolgen en aan het einde rechtsaf naar het Wilhelminaplein. Voor de kerk linksaf en aan de 

linkerkant ligt het 

Rijtuigenmuseum, Achterweg 38, Heemstede    geopend van 11.00-15.00 uur 

Terug naar het Wilhelminaplein en aan de linkerkant ligt de 

Oude Kerk, Wilhelminaplein 1, Heemstede      geopend van 10.00-16.00 uur 

Terug naar de Camplaan, de Heemsteedse Dreef oversteken en rechtdoor naar de Raadhuisstraat. Aan het einde 

rechtsaf, de eerste weg links nemen (= de Provinciënlaan), met de bocht mee naar rechts en de Kerklaan 

oversteken naar de Blekersvaartweg. Aan de linkerkant ligt het 

Bakkershuisje, Blekersvaartweg 23, Heemstede      geopend van 11.00-15.00 uur 

Terug naar de Kerklaan en rechtsaf. Bij de rotonde de eerste afslag nemen en de Herenweg vervolgen tot voorbij de 

derde weg links. Vlak voor de Willem Klooslaan ligt aan de linkerkant de Heerlijkheid 

 



Berkenrode, Herenweg 133, Heemstede      geopend van 11.00-13.00 uur 

(Om 11.00 uur en 13.00 uur wordt een rondleiding gegeven over het terrein) 

Terug naar de Herenweg en zuidwaarts de weg vervolgen. Bij de rotonde rechtdoor en wanneer aan de linkerkant 

het Groenendaalse Bos te zien is, ligt aan de rechterkant de  

Dinkelhoeve, Herenweg 61, Heemstede       geopend van 11.00-15.00 uur 

Terug naar de Herenweg en deze zuidwaarts vervolgen. Na de derde weg rechts ligt aan de rechterkant  

Huis te Manpad, Herenweg 7-11, Heemstede    geopend van 11.00-15.00 uur 

(Rondleidingen door de tuin om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur) 

De Herenweg in zuidelijke richting vervolgen. Aan de rechterkant ziet u de 

Hartekamp, Herenweg 5, Heemstede     geopend van 10.30-15.30 uur 

De Herenweg terugrijden naar Huis te Manpad en daar linksaf de Manpadslaan inrijden. Deze uitrijden en over het 

bruggetje over de Leidsevaart om vervolgens de Leidsevaart over te steken en de Manpadslaan te vervolgen. Wees 

voorzichtig bij de spoorwegovergang! Rechtdoor en voorbij de parkeerplaats met de bocht naar rechts. Dan ligt 

aan de linkerkant 

Huis Leyduin, 1e Leijweg 1, Vogelenzang      geopend van 10.00-14.00 uur 

(Rondleiding om 10.00, 12.00 en 14.00 uur, deze duurt ca. 60 minuten. Aanmelden verplicht bij 

www.gaatumee.nl) 

Vanaf het huis de 1e Leijweg vervolgen tot aan de rechterkant de Gasterij Leyduin (het voormalige Juffershuis) 

verschijnt. Daar kunnen fietsen gestald worden en schuin aan de overkant ligt de 

Moestuin Leyduin, 1e Leijweg, Vogelenzang     geopend van 10.00-16.00 uur 

(Gidsen geven een rondleiding door de historische moestuin en vertellen over de duurzame wijze en het lokaal 

verbouwen van groente). 

Terug naar de Leidsevaartweg, rechtsaf en deze vervolgen. Voorbij de brug aan de linkerkant ligt aan de 

rechterkant van de weg op de hoek met de Bekslaan het 

Stationsgebouw, Leidsevaartweg 34, Vogelenzang     geopend van 10.00-17.00 uur 

Even tijd voor een versnapering? 

Terug naar de Leidsevaart en over de brug naar de Zwarteweg. Deze uitrijden en bij de verkeerslichten de 

Herenweg oversteken. Pas op, de Bennebroekerlaan is druk en smal. Bij de verkeerslichten linksaf naar de 

Binnenweg. Voorbij de bocht ligt aan de linkerkant de 

Hervormde Kerk, Binnenweg 67, Bennebroek    geopend van 13.00-17.00 uur 

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

http://www.gaatumee.nl/


 


